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בבית משפט השלום
בתל אביב ת.א.

בענייו:
עמותת בני ברוך - קבלה לעם ע.ר. 58029753

מרח' נבטים 12, פתח תקוה

ע"י ב"כ עוה"ד צבי גלמן ו/או ארז פרסי ואח'
ממשרד אריאל שמר ושות' עורכי דין
מרח' דניאל פריש 3, תל אביב 64731

03-6091002 : ; פקס' התובעת;טל': 03-6091001
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1. "כאףי - תאגיד השידור הישראלי
אלדדקובלנץ 2. מר

3. מר גור מגידו
דניליבר | 4. מר

כולם במשרדי "כאן שברח' כנפי הנשרים 35, ירושלים

5. מר רונן דבה ת.ז. 025479601
מרח' דוד טבנצ'ניק 8, פתח-תקווה

הנתבעים:

מהות התביעה: לשון הרע, פיצויים, פיצויים ללא הוכחת נזק, פיצויים עונשיים, פיצויים מוגברים, פיצויים
לדוגמה, הוצאות עונשיות, הוצאות מוגברות, הוצאות לדוגמה וצווי עשה.
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! סכום התביעה: 530,000 ¤.

בתנ תביעו?
א* גלל<

1. התובעת תהיה מיוצגת בתובענה זו על ידי עורכי הדין המפורטים בכותרת וכתובתם לצורך המצאת
כתבי בי-דין תהיה כנ"ל.

2. כל טענה ו/או עובדה הנטענת ו/או מאוזכרת בכתב תביעה זה נטענת באופן מצטבר ו/או משלים לכל
! טענה ו/או עובדה אחרת הנכללת בו, בין אם נאמר הדבר במפורש ובין אם לאו.

3. התובעת שומרת על זכותה להוסיף ולטעון טענות נוספות ו/או משלימות לטענותיה במסגרת כתב
תביעה זה, ככל שאלו ידרשו בשל השלמה ו/או תיקון טענותיהם של הנתבעים בכתב ההגנה.

4. אלא אם כן צוין אחרת, ההדגשות בכתב תביעה זה אינן במקור.
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1 ב. פתח דבל

התובעת" ו/או "העמותה") הינה עמותה הרשומה , (להלן ?. " 5. התובעת, עמותת יבני ברון - קבלה לעמי
כדין במשרדי רשם העמותות בישראל.

6. עמותת 'בני ברוך - קבלה לעם/ היא עמותה ללא מטרת רווח, בראשותו של הרב ד"ר מיכאל ליישמן1
העמותה שמה לה למטרה ולשליחות לממש את צוואתו של אחד מגדולי הרוח של המאה העשרים,
! הרב יהודה אשלג, ולהפיץ שיטה מעשית לחיבור בין אנשים, כפתרון יסודי לבעיות ואתגרים של ימינו.2

• העתק תעודת התאגדות העמותה מצורף ומסומן כנספח 1/

7. העמותה הוקמה בשנות התשעים, והיא עוסקת במימוש הערך "ואהבת לרעך כמוך" בקרב בני האדם
1 בישראל ובעולם - מימוש באמצעות קידום מערכות יחסים טובות יותר בין בני האדם ובין קבוצות,
תרבויות ועמים. לאחר פטירתו של הרב ברוך שלום הלוי אשלג (הרב"ש), מורו של הרב ליישמן, בשנת
1991, הגיעו אל הרב לייטמן עוד ועוד אנשים אשר ביקשו לשאוב ממנו את הידע שספג ממורו הרוחני.
] בסלון ביתו של הרב לייטמן בבני ברק נפתחה קבוצת לומדים אשר נקראה על שם מורו, "בני ברוך".
התלמידים שהיו ברובם חילונים, התאימו את עצמם לאורך החיים המקובל בבני ברק ועסקו בעיקר
בלימוד עצמי של הקבלה. בהדרגה, הם החלו לצאת לשדרות העם ולהביא את החכמה לציבור הרחב.
המהפכה המשמעותית התחוללה עם שידור השיעורים באמצעות האינטרנט ותרגומם לשפות נוספות.
הקבוצה הקטנה הפכה לבינלאומית ורחבה, במסגרתה לומדים אנשים מכל גוני הקשת החברתית
והתרבותית בארץ ובעולם: חילונים, דתיים, חרדים, יהודים ושאינם יהודים, מהארץ ומחו"ל. כולם
מתחברים זה לזה באהבת אחים, מתעלים על הבדלי דת, אורח חיים, לאום, גזע ומין. "אין כפייה
ו ברוחניות" הוא הכלל הגדול שמנחה את כולם, כל אחד חי את חייו כפי שהוא מוצא לנכון ומכבד את

האחרים.

• העתק פורטפוליו אודות העמותה מצורף ומסומן כנספח 2י.

1 8. מדובר למעשה במסגרת לימודית פתוחה ללימודי חכמת הקבלה המעשית, אליה מוזמן כל אדם באשר
הוא, ללא הבדל דת, לאום, גזע, מין וגיל. נכון להיום יש ל"קבלח לעם" כשני מיליון תלמידים ב-107

מדינות ביניהן גם מדינות ערב כגון איראן, סוריה ולבנון.
ו

, דוקטור לפילוסופיה ולקבלת, ובעל תואר שני בביו-קיברנטיקה רפואית. עד כה , 1 הרב לייטמן הוא הוגה דעות בעל שם בינלאומי
פרסם הרב לייטמן למעלה מ-70 ספרים שתורגמו ל-22 שפות. ספריו מציגים שיטה מעשית היונקת את יסודותיה מחכמת הקבלה

להתמודדות עם משברים במגוון נושאים וביניהם חינוך, משפחה, חברה וכלכלה
2 הרב יהודה אשלג (1884-1955) ידוע בכינויו "בעל הסולם" על שם פירוש "הסולם" שכתב לספר הזוהר. הרב אשלג חי ופעל בתקופת
שיבת עם ישראל מארצות הגולה לארץ ישראל. הוא סבר שמשימתנו העיקרית כבני אדם היא להפוך רבבות אנשים שהגיעו
י ממקומות שונים, בעלי מנהגים שונים ושפות שונות לאומת אחת המושתתת על אהבת וכבוד הדדי. לשם כך, פישט והנגיש את ערכי
: החכמת העתיקת של הקבלה. באותם שנים נפגש הרב אשלג עם ראשי הישוב המתהווה בארץ ישראל, בהם דוד בן גוריון, זלמן שזר
! ומשה שרת, כדי לשתף אותם בתובנותיו, ולייעץ להם כיצד ליצור חברה שתהיה אור לאומות העולם. הוא ראה בחזונו עולם אמת,
המחובר באהבת הבריות כדברי ספר הזוהר "על אהבה עומד הכל". לאחר פטירתו המשיך את מפעל חייו בנו הבכור, הרב ברוך שלום

ן אשלג (הרב"ש).
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! 9. הרוח הפלורליסטית של העמותה מתבטאת גם באופי השקוף והנגיש של הלימודים במסגרתה, ובמתן
ההזדמנות החופשית הניתנת לציבור הרחב בכל עת לבוא, לשמוע את השיעורים המועברים, ולהתרשם

באופן בלתי אמצעי מתוכנם, מאופן העברתם ומרב גוניות של התלמידים הפוקדים שיעורים אלה.

; 10. בנוסף, במסגרת פעילותה, מנהלת העמותה מזה למעלה מעשרים שנה את פורטל התוכן הגדול ביותר
̂//:ק^11/ ובעברית בכתובת: בעולם בנושאים שונים של חכמת הקבלה (בכתובת: 111£6.ל1
1̂.¥\¥\¥\//:11#£/) התכנים זמינים חינם ב-33 שפות ומנגישים את החכמה העתיקה לכל >.00.11

ן המעתיין.

11. כמו כן, מנהלת העמותה את מכללת "קבלה לעס" המפעילה בישראל 25 סניפים, ומזמינה תלמידים
מכל רחבי הארץ ללמוד ולהתעמק בחכמת הקבלה. המכללה מציעה מסלולי לימוד שונים, לרבות

לימודים אונליין, ומסלולי לימוד רב-שנתיים למרצים.

12. מעבר לפעילות בישראל, מתקיימת פעילות דומה גם בכל רחבי העולם.

13. בנוסף לכך העמותה מפיקה את ערוץ "קבלה לעם" בטלוויזיה (ערוץ 96 ב-1101), בו מידי יום מעביר
הרב לייטמן שיעורים בשידור חי לקהל הרחב דרך ערוצי הטלוויזיה והאינטרנט. השיעורים משודרים
!ו בתרגום ל-23 שפות עיקריות בו זמנית. כמו כן מנהלת העמותה טור שבועי באתר "וואלה!"

.[1̂ 31)1)31311.\^3113.00.11]

• צילום מסך מהעמוד הראשי בטור של העמותה באתר "וואלה!" מצורף ומסומן כנספח 3י,

14. במקביל לכך, העמותה מהווה גס אחסניה לפעילות חברתית ברוח ערכי היהדות הנ"ל, ערכים של
"ואהבת לרעך כמוך/ "אל תעשה לחבריך מה ששנוא עליך", "כאיש אחד בלב אחד". ערכים אלה
מבקשת העמותה לקדם בחברה הישראלית, גם למי שאינו מתעניין בלימוד הקבלה, וגאה בפעילותה

הענפה בהקשר זה.

15. בנוסף, ייסדה העמותה את עמותת תנועת "ערבות". במסגרת הפעילות האקדמית של עמותת תנועת
ה"ערבות", מתנהל שיתוף פעולה צמוד עם מוסדות אקדמיים שונים לנוכח הכוונתם של המקובלים
מדורי דורות ללמוד שבע חכמות ולנוכח החשיבות שמייחס הרב ד"ר לייטמן לכך שתלמידי קבלה יהיו
אנשים משכילים, אנשי שיח וספר, אנשים חושבים וביקורתיים, המודעים להלכי הרוח החברתיים

! בזמנם ומעורים בחברה.
1

16. במסגרת לימודים אקדמאיים אלו נרקם שיתוף פעולה ייחודי בין עמותת תנועת הערבות לבין מערך
אשכול באוניברסיטת חיפה שבמסגרתו מתקבלים פעילים בעמותת תנועת הערבות ללימודי תואר
1 ראשון בתכנית ייחודית למנהיגות חברתית. במסגרת הלימודים נחשפים התלמידים לידע נרחב
; ב. מקבץ בניהול משאבי | בחמישה אשכולות תוכן מרכזיים; א. מקבץ במנהיגות במגזר השלישי

אנוש ך- ג. מקבץ בפוליטיקה וממשל; ד. מקבץ במשפטים { ה. מקבץ במדעי הרוח.

17. מן הראוי לציין כי מבחינה אקדמית הישגי התלמידים שלומדים במסגרת התכנית הס הגבוהים ביותר
באחד מהחוגים הגדולים ביותר באוניברסיטה. ציוניהם עולים בהפרש מכובד על ציוני יתר התכניות,

\ ובכלל זאת תכנית התואר הראשון שלומדים צוערי קורס חובלים.
ו

3 !



ו

! 18. תכנית אקדמית זאת פתחה לאחרונה את שעריה למחזור הסטודנטים החמישי, לאחר שכבר פנו
ללמוד בה למעלה מ-250 תלמידים ושני מחזורים - ובהם כ-140 תלמידים - כבר סיימו במסגרתה את

לימודיהם.

19. בהקשר זה, ראוי לציין פרויקט מיוחד שבו העמותה גאה במיוחד הוא עבודתה עם תושבי פריפריה
ומרכז שלא זכו מעודם לאפשרות ללמוד לימודים אקדמאיים וחסרים לא אחת מיומנויות ואוריינות
אקדמית בסיסית, אולם מבקשים לנסות בכל זאת, לאור החשיבות הרבה שנכונה ללימודים
אקדמאיים בעמותת "קבלה לעם" ובעמותת תנועת הערבות. מרגע שאנשים אלו מביעים רצון ונכונות
להשקיע מאמצים על מנת לבחון את יכולתם להשתלב בלימודים אקדמיים, הם זוכים לסיוע מפעילים
בעמותה בתהליך של השלמת בגרויות, פסיכומטרי, רמת אנגלית הכרחית או מכינה. יצוין כי לאחר
! תהליך הכנה זה, לא רק שמועמדים אלו צולחים את רף הכניסה לאוניברסיטה - בניגוד לכל הסיכויים
והרקע החברתי שלהם - אלא שממוצעיהם בלימודי התואר הראשון מאפשרים להם להמשיך את חוק

לימודיהם גם לתואר שני.

20. עוד ראוי לציין לעניין חשיבות הלימודים האקדמאיים בעיני הפעילים והלומדים במסגרת העמותה,
כי המסיימים את הלימודים לתואר ראשון ממשיכים לרוב את חוק לימודיהם אף לתארים שניים

ושלישיים, או לחילופין פונים ללימודי תעודה אקדמאיים.

1 21. כך למשל, לאחר סיום התואר הראשון, רבים ממסיימי התכנית במנהיגות חברתית המשיכו לתואר
| שני בלימודי מדינת ישראל ויהדות בת זמננו, שמהווה גם הוא שיתוף פעולה ייחודי בין עמותת תנועת
הערבות לבין החוג לתולדות עם ישראל באוניברסיטת חיפה. בשנה שעברה המחזור הראשון של
תלמידי התוכנית למנהיגות חברתית לתואר ראשון סיים את חוק לימודיו לתואר שני בחוג ללימודי
ן ארץ ישראל, ומחזור נוסף עומד לסיים את לימודיו לתואר שני באמצע השנה הנוכחית. בנוסף, בוגרים
אחרים של תכנית התואר הראשון פנו ללימודי תואר שני בניהול מוסדות חינוך וכבר סיימו את
! תואריהם השניים במכללת גורדון ובאוניברסיטת תל אביב. עשרות בוגרים נוספים מסיימים כעת את

לימודיהם לתעודת הוראה בחינוך מיוחד.

22. כאן המקום לציין, כי בשל פעילותה החברתית הענפה לעיל, העמותה זכתה לדברי שבח רבים מאת
שרי ממשלת ישראל וחברי הכנסת, מכל קצות הקשת הפוליטית אשר ביקרו ב"כנס הטובים העולמי
! 2017" (מדובר בכנס שנתי, בהשתתפות נציגים מהארץ ומ-75 מדינות ברחבי העולם). להלן הדברים

שנאמרו:

"ערב טוב. קשה לעמוד בסטנדרטים המרגשים של השיר והדגלים וכל המילים הו1מות
| ששמענו כאן. אני קודם כל רוצה לומר יישר כוח ענק גם לרב ד"ר לייטמן וגם לכל

! המארגימ ל"בני במן", פשוט מחמם את הלב.
ו

חבריי לשולחן כאן וגם לכנסת, השר ישראל כץ, השר אלי כהן, השר יואב גלנט, חבר
ן הכנסת והשר, שר התקשורת והשר לשיתוף פעולה אזורי צחי הנגבי, יושב ראש ועדת
הכנסת חבר הכגסת יואב קיש, חברת הכנסת מירב מיכאלי מרכזת האופוזיציה, חבר

הכנסת יואל רזבוזוב. לא שכחתי מישהו הברים.
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כמו? עוצמה יש לה לתורת ישראל שהיא מצליחה לחבר בין גוונים רבים בציבור הגדול
מן הארץ ומן העולם. אנחנו רואים בשגרה הישראלית שלנו כל בך הרבה חומות של
איבה ופירור; כנס זה הוא הוכחה שלמרות כל אלה יש לנו בסיס משותף עמוק ורחב,
ו ולהיות "כאיש אחד בלב אחד" איננה רק סיסמה יפה אלא גם מציאות אפשרית.
חוסנה של החברה הישראלית, האחווה בין חלקיה ואפילו ההיכרות בין אחים לאומה
הזאת זהו האתגר הגדול שלנו כיום. כנס זה הוא הדבר הטוב ביותר שאפשר לייחל לו

כדי לחזק את החיבור בתוכנו.

כשאנחנו אומרים "כולנו כאחד" או כפי שכתוב כאן £תיז0 8̂ ,411. בתרגום לאנגלית
כן! חשוב לזכור שמאוחדים אין פירושו להיות אחידים או זהים, אנחנו צריכים לשאוף
לסלט הישראלי העשיר שבו כל מרכיב קיים בפני עצמו ומעשיר את הכלל, ולא לאיזו
אחדות מלאכותית שבה כל מרכיב נעלם ומיטשטש, הוא גם מטשטש את מאפייני

העדה, המגזר, השקפת העולם של כל אחד ואחת מאתנו.
ו

הנביא ישעיהו קרא: "כה-אמר האל יהוה, בורא השמיים ונוטיהם, רוקע הארץ,
וצאצאיה נותן נשמה לעם עליה, ורוח להולכים בה.". יש לכם חלק משמעותי במתן
נשמה לרבים בעם הזה וגם מחוץ לגבולות מדינת ישראל. אתם.. מגיע לכם, מגיע. אתם
שותפים להשראת רוח גדולה וטיבה המטביעה בקרב רבים את תודעת הייעוד והייחוד
| שלנו כבני העם היהודי. אחד ממאפייני התקופה שלנו שיש בה בלבול, תהייה וחיפוש
בלתי פוסק אחר זהות ואחר מטרת הייני, ושמענו את זה מן האורחים שלגו לפני כמה

דקית מרחבי העולם.

הן באופן אישי והן במישיר הלאומי כעם ישראל חחי בארץ ישראל האתגרים כאן
רבים, והאיומים בלתי פוסקים, אבל אנחנו מצליחים להתגבר עליהם. לכן אחרי
1 שהעמדנו כאן ברין ה' תשתית מצוינת לקיימי הפיזי של העט בריר לנו עד כמה חיוני
שנדאג עתה לא רק לאפשרות לחיים אלא גם לאיכות החיים. לא רק לאיכות החיים

במובן הגשמי שהיא לא פסולה, אבל היא לא מספיקה, אלא במובן הרוחני.

| ראינו כאן בסרט שרשרת מאברהם אבינו יעד לימינו, רבים זיהו את הצורן בחיפיש
| הריחניות, אנחנו רואים את זה מסביבנו כל יום אנחנו שומעים על עוד מסגרות ובתי
מדרש ואנשים עם השקפית שונית שבאים להתחבר. אני כולי תקווה שהקהל הענק
הזה רק אם יחשוב על עיד שלושה או חמישה אנשים שמחפשים משמעות בחיים יוכל

באמת להפון עולמות גם במדינת ישראל וגם בעולי כולו.

\ מי ייתן, וכפי שסיימת הרב ד"ר לייטמן, אמן!

[מתוך דברי יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יולי יואל אדלשטיין]

| "הרב ד"ר מיכאל לייטמן מייסד ונשיא ארגון "קבלה לעם", יושב ראש הכנסת יואל
ן יולי אדלשטיין, השר צחי הנגבי, השר יואב גלנט, השר אלי כהן, חברי הכנס יואב
קיש, חבר הכנסת יואל רזבוזוב ונציגת מירב מיכאל*. אני רואה שהאופוזיציה מאח�

אטרקטיבית כאן, זה מאוד מפתה, אבל נתגבר.

זה שאנחנו יושבים כאן ביחד נבחרי הציבור באחדות זה ביטוי לרוחו של הכנס הזה,
; ביטוי לזה שכולכם הגעתם לכאן מכל קצווי העולם להיות ביחד, ואנחנו מעבר לחילוקי
דעות פוליטיים ואחרים ואידיאולוגיים יושבים כאן ביחד באחדות העם, באחדות

המדינה, באחדות העולם, באחדות הכנס.
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י אני רוצה להודות לך כבוד הרב על כל מה שאתה עושה. בעולם מסוכסך, בעולם מפוצל,
בעולם דורסני, בעולם שהאלימות והטרור אין להם אפילו לכאורה הצדקה, יכולת
להבין בשם אידיאולוגיות, בשם תאוות אלימות, אתה מאותו גרעין שראינו כבה* הרב
של עשרה, לאחר מכן שהפן לארבעים, והפן למאה, והפך לרבבות, והפך למאות
אלפים, והפך למיליונים ברחבי העולם שאתם מייצגים אותם כאן הערב הזה

1 שמאוחדים כולם בחיבור של האהבה ונתינה.

העולם מתפצל, העולם מסתכסך, אתה הרב אתה מחבר, נוטע את האחדות, נוטע שלום,
נוטע רוח שהיא היחידה שיכולה לשנות. אנחנו נמצאים כאן בכנס הזה שהוא כנס
; עולמי, אבל כל מי שנמצא כאן בזכותן הרב גם בא להזדהות ולתמון במדינת ישראל
במקום שהיא נמצאת בו, ועם העשייה שהיא עושה ועם הרוח המיוחדת של המדינה

זאת. ותחיה לכם שבאתם לכאן לחזק גם אותנו הערב הזה.

אני נושא בממשלה בשני תפקידים, שר התחבורה ושר לענייני מודיעין. כשר התחבורה
/ אני באופן פיזי שותף בחיבור המדינה לכבישים, רכבות, נמלים, מטוסים. מחברים את
כל חלקי המדינה ביחד באופן פיזי. כשר לענייני מודיעין אני שותף לבניית החוסן
הלאומי. החוסן הלאומי שנשען על חברה חזקה ומאוחדת שאתה הרב גם בערב הזה וגם

בכל פעילותן עמל ומוביל כדי לחזק אותנו כחברה ולחזק את החוסן הלאומי.
1

אני רוצה להודות לן, אני רוצה להודות לכם ולאחל לכם המשן הצלחה. אני שמח שאני
כבר פעם שנייה נמצא כאן ואני מקווה זאת תהיה מסורת לשנים ארוכות. תודה

ובהצלחה לכולם. ערב טוב לכם."

[מתוך דברי שר התחבורה והבטיחות בדרכים, ישראל כץ]

"ערב טוב לכולם, ידיד הרב לייטמן. הזכיר ידידי השר ישראל כץ את החיבור המיוחד
של השולחן כאן. אפשר להביא 75 מדינות ו175 דגלים, אבל להכניס יחד את
! האופוזיציה והקואליציה, את הימין והשמאל, לשיר "ואהבת לרען כמוך" באמתה
/ אמיתית ועמוקה, זה משהו מאחי מאח* מיוחד. רק לפני שעתיים, שעתיים, היינו
בכנסת, נלחמנו אחד בשני. האופוזיציה ניסתה להעביר חוקים, אנחנו ניסינו להדוף
אותם, יש נושאים שהם ניסו להדוף, אנחנו הצלחנו להעביר. אבל היום אנחנו לא
רודפים כלום, אנחנו מחובקים, אנחנו יחד, אוהבים לרענו כמונו, בזכות המפעל
המדהים הזה, שבאמת שמעתי עליו כל כן הרבה שנים אבל היים זה הפעם הראשונה
ן שזכיתי להיות אתכם. זה לא פעם אחרונה, כי כל יום כזה נותן לכולנו, לי, לכל אחד
מהחברים פה, אנרגיות ועוצמות לעוד שנה שלמה של עשייה, כי אתם פשוט ראויים

לברכה ולהערצה.

בשני התפקידים שלי פה, ישראל ואני זכינו שכל אחד מאתנו קיבל שתי אחריויות
שונות, אז באמת יש שיתוף פעולה אזורי ויש תקשורת. במשרד לשיתוף פעולה אזורי
אני מרגיש שליח של תנועת הקבלה, כי מה שאנחנו מנסים לעשות זה לקחת את כל
האנרגיות החיוביות של האזור, של השכנים, של מדינות שבעבר נלחמנו, ירדן, מצרים,
אלפי הרוגים משני הצדדי, ועכשיו מנסים להוביל יחד פרויקטים משותפים שמעניקים
איכות ושגשוג ורווחה לכל העמים של האזור. זאת השאיפה שלנו, זה החזון שהרב
ו לייטמן מלמד אותנו, החיבור, האמת, האהבה, הרצון לעשות דברים ביחד, למצוא את
| המכנה המשותף. להביא לשיתוף של שניים ועוד שניים זה לא ארבע, זה לא חמש, זה

| אלף, אלך כוחות, זאת מתימטיקה של אהבה ושל קבלה ושל נתינה.
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אותו דבל כמו שרמז לי המנחה במשרד התקשורת, משרד שיגול להביא לפירוד, אנחנו
נדאג שהוא יביא גם כן לבניית הדברים החיוביים בחברה, להבנת מה שמעצים/ מה
שנותן כוחות, מה שנותן את היסוד של היסודות של ראיית העתיד כחזון משותף בדיוק
ברוח של תנועת קבלה ונשתדל להיות גם במשרד התקשורת, לא רק במשרד לשיתוף

פעולה אזורי, השליח של המסרים, של העקרונות של ערכים של "קבלה לעם".

בהצלחה ותודה!"

[מתוך דברי ממלא מקום שר התקשורת והשר לשיתוף פעולה אזורי חבר הכנסת צחי
הנגבי]

"ערב טוב, ערב טוב הרב לייטמן, חבריי השרים, חברי הכנסת, הקהל הרב והנכבד פה.
אחרי ההצגה שעשו לי, אמרתי, אולי אני לא אעלה לדבר, מספיק מה שאמרו, אני כבר

יכול ללכת. תודה רבה על הדברים.

אין ספק שדבריו של הלל הזקן, "ואהבת לרען כמון" שאומצו על ידי רבי עקיבא במובן
של לימוד כל התורה על רגל אחת, הם הדבר החזק ביותר. אבל הדבר הזה להבנתי לא
נאמר סתם, כי ב"בראשית" בפרק ח' רשום, "כי יצר האדם רע מנעוריו" ועל זה צריד
להתגבר. ואנחנו כאן, כאשר אנחנו יושבים כולנו ביחד תחיות לאירוע הנפלא הזה
שאתם ארגנתם והרב לייטמן מוביל אותו, אנחנו עושים משהו בכיוון הזה. ואני מודה

לכם על הדבר הזה.

עם ישראל למד אחרי אלפיים שנות גלות מאז חורבן הבית השני, וכידוע גם הבית השני
ן נחרב בגלל שנאת חינם, גם זה קשור לאהבה, רק מהכיוון ההפוך באלפיים שנים אנחנו
כעם הענקנו לעולם את התנ"ך, את הערכים הנעלים ביותר, את שפינוזה ואת
אפשטיין ואת הרמב"ם ואת ברברה סטרייסנד, את כולם, וקיבלנו בראייה כיללת
רדיפות ופוגרומים ואינקוויזיציה ושואה. אבל רבותיי, השנה הזו היא שנה חשובה
וגדולה, כי השנה אנחנו חוגגים 120 שנה לקונגרס הציוני הראשון, 100 שנה להצהרת
בלפור, 70 שנה להכרזת האומות המאוחדות על תכנית החלוקה והקמת מדינה יהודית,

ו-50 שנה לשחרור ירושלים.

אז אני אומר לכם, עם ישראל חי! וגם אני רוצה לומר שבחלוף הזמן הצלחתי לעשות
הסבה מקצועית קטנה, 35 שנה עסקתי על מנת להגן על עם ישראל בלגרום נזק ולהרוס

דברים אחרים, היום אני מתעסק בלבנות בתים ואני מאוד גאה על זה.

תודה רבה, ערב טוב, עלו והצליחו!

[מתוך דברי השר לבינוי והשיכון יואב גלנט]

"וואח אתם מהממות ומחממים, זה פשוט מחזה מרהיב, פשוט מרהיב.

הרב לייטמן, חבריי עמיתיי, אני חוששת שבסריה הזאת אני לא ראשונת הדוברות, אני
יחידת הדוברות, אבל ניתן גם על זה מילה. אני חייבת להגיד לכם ולכן שאותי זה כל כן
מרגש לראות ציבור שבא ובא לשבת ביחד בשביל ללמוד. הלמידה היא הדבר, אחד
המסעירים, המרגשים, הממלאים והמקדמים שיש בחיים האלה. וזה שאתם ואתן
! בוחרות בהובלתך, הרב לייטמן, להשקיע כל כן הרבה בזה, זה פשוט כבר ברור שמשהו

נורא נורא נורא טוב קורה כאן.
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בכנסת היום נתקלתי בשניים מחבריי, חבר הכנסת יגאל גואטה וחבר הכנסת יואב בן
צור מש"ס, ואמרתי להם, "רבותיי", ואמר לי חבר הכנסת גואטה, "באמת את מקבלת
אותנו כרבותייךל" אמרתי לו, "תלוי באיזה עניין". אין באמת אדם שאי אפשר ללמוד
ן משהו ממנו או ממנה, ואסור לנו אף פעם לשכוח את זה. לא משנה כמה אנחנו יודעות

ויודעים, תמיד יש לנו עוד מה ללמוד, ותמיד כדאי לנו עוד ועוד ללמוד.

ואתן לא רק עושות את זה, אלא גם באתן לעשות את זה כאן אצלנו. אז ברוכות וברוכים
הבאים, נורא נורא כיף שבאתם, תודה רבה. באתם אלינו, אל מדינת ישראל, מדינת
הלאום של העם היהודי, ואנחנו בימים אלה לצערי מקבלות ומקבלים תזכורות כואבות
[ מאיד עד כמה חשוב והכרחי שתהיה לנו מדינה כזאת. שתהיה לנו מדינה של העם

היהודי שהיא המקום הבטוח לכל יהודייה ויהודי בעולם תמיד.

אבל אנחנו, עם ישראל, היושבת בציון בימים אלה ברוך ה/ צריכות וצריכים לזכור שיש
ו לנו כמדינה היום מחויבות להמשיך את המסורת של עם ישראל מדורי דורות, כמו
שאמר חברי יואב גלנט בצדק, להמשיך להביא תמיד את הקדמה. עם ישראל תמיד
היה ראשון להביא ערכים הומניים. עם ישראל היה ראשון תמיד לדבר על "ואהבת
לרעך כמוך", על "אל תדון אדם עד שלא תגיע למקומו". מהמקום הזה הרב לייטמן
מדבר על כולנו כאחד, על לראות קודם כל את עצמי בשביל להיות מסוגל ומסוגלת
לראות את האחר. ובזה מדינת ישראל חייבת להמשיך ולהוביל ולהיות באמת "אור

לגויים". בדבר הזה אסור לנו להיכשל.

ולסיום אני אגיד שאתם יודעות ויודעים שאגי הרי מדברת ברבות. ואני אף פעם לא
אגיד, "כמו שאתה הולד". אז יש לי קושי, אני מודה, הרב לייטמן, להגיד "כולנו
/ כאחד". אני לא כאחד, אני "כולנו כאחת". וגם את זה, חברות, גם אתן צריכות לזכור
את זה שכולנו כאחת. אבל גם אתם, חברים, חייבים לזכור שבסוף גם הוא לא רק לגמרי

אחד, הוא גם אחת. תחיה רבה, ערב מצוין."

[מתוך דברי יושבת ראש סיעת המחנה הציוני בכנסת, חברת הכנסת מרב מיכאלי]

[ "מכובדיי, חבריי, אורחים נכבדים שהגיעו ממדינות העולם, וכמובן הד"ר, רב מיכאל
! לייטמן, יושב ראש עמותת "קבלה לעם", שמארח אותנו כאן בכנס הנפלא הזה. שלום
רב. קבלה היא מילה מאד נדרשת בחברה הישראלית של ימינו. קבלה משמעותה
היכולת להכיל ולקבל אחד את השני. מהות הקבלה ומהות משימתנו כעם היא להגיע
לאחדות. אך כמו שכולם יודעים ולצערי גם מרגישים, יש בחברה שלנו הרבה שסעים.
! זה לא חדש. בגלל שנאת חינם נחרב בית המקדש השני. לכן זה צריד להיות התיקון

שלנו.

בעניין זה אביא את סיפורו המוכר והידוע של אחד מגדולי הקבלה שקמו לעם ישראל,
האר"י הקדוש. רבי יצחק בן לורייא, שידע להתפלל הן בבית הכנסת האשכנזי והן
בבית הכנסת הספרדי. מדובר כמובן בסיפור על בן האנוסים. האחד שהגיע לבית

/ הכגסת בצפת, אי שם במאה השש עשרה.

אותו בן האנוסים היה מניח כל ערב שישי שתי חלות ובקבוק יין ליד ארון הקודש בבית
הכנסת. שישי אחד הבחין בכך רב בית הכנסת וגער באותו בן האנוסים, שאין זה מקובל
-1 וזה מנוגד להלכה, רב בית הכנסת שיתף במקרה את המקובל, הלו הוא האר"י והודיע

; לו שנעשה חטא גדול.
ו
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ו

/ האר"י הבהיל לו כי השמחה שחוו בשמיים בשעה שאותו בן האנוסים הניח את החלות
והיין הייתה עצומה. האר"י אף הודיע לרב בית הכנסת שהוא ייענש על שמנע מבן
האנוסים לכבד את האל לפי הבנתו. ואכן, כבר במוצאי השבת החזיר רב בית הכנסת

1 את נשמתו לבורא.

הסיפור הזה מלמד אותנו כמה חשוב בעיני אלוהים שנקבל אחד את השני, גם כשאנו
חלוקים. גם אם בעיניי יש קדושה בתפיסת עולם אחרת, אין זה אומר שמדובר בכפירה.
בישראל חיים קרוב לחצי מיליון אזרחים שרק בגלל שהם לא נולדו לאימא יהודייה
אלא לאב יהודי, הס נחשבים סוג בי. הם לא יוכלו להתחתן על פי המסורת היהודי והם

] לא יוכלו להיקבר בבית העלמין היהודי.

כן קרה לפני מספר שבועות לויאציסלב גרגאי זכרונו לברכה, חייל צה"ל שנהרג בעת
מילוי תפקידו. הוא נקבר בשונה מהקברים היהודיים. רק אספר לכם שעד לפני מספר
שנים חיילים כמו ויאציסלב היו נקברים בחלקה נפרדת מחוץ לגדר. אני וחברת הכנסת
מיכאלי וחבר הכנסת אלעזר שטרן, אנחנו טיפלנו ותיקנו חלקית, אבל לצערי יש עוד מה
לתקן. כמצופה אף אחד לא שאל אותו על יהדותו כשהוא התגייס לשירות קרבי, אבל
משים מה במותו היו שדרשו שהוא ייקבר רחוק מהקברים היהודיים. אפליה שחובה

עלינו כחברה לתקן.

זו לא אחדות העס שהיינו רוצים לראות. אחדות העם משמעותה לקיים חיים
משותפים, מלאי התחשבות באחר ונטולי פגיעה בזולת. רק אם גדע לקיים צורת חיים
כזאת פה בישראל, ורק אם נדע לקבל אחד את השני ולהתאחד, נוכל להגדיר את עצמנו
כעם סגולה. זה לא בשמיים. עם ישראל יודע להיות מאוחד. על אף כל השסעים,
ההסתה, הגזענות וההבדלים התרבותיים, תמיד בשעת צרה אנחנו עם אחד, חזק

ומאוחד.
ן

מקרה כזה זכור לי. במהלך מבצע צוק איתן, באחד מימי הקרבות, מצא את מותו חייל
הבודד שון כרמלי, זכרונו לברכה. אני זוכר ברשתות החברתיות יצאה הודעה "תבואו
להלוויה. הוא חייל בודד. אין מי שיבוא להלוויה." גם אני לקחתי את רכבי ונסעתי
לחיפה, בית העלמין הצבאי בחיפה. בכניסה לחיפה היו פקקים. כולם הגיעו להלוויה.
ן אני לא יכולתי לעבור. החניתי את הרכב בתעלה בצד הדרך, צעדתי לכיוון בית העלמין.

לא הצלחתי להגיע. ברדיוס של קילומטרים היו המון, המון אנשים.

ואז, אני זוכר שאחד האנשים עלה על גג הרכב ופשוט קרא תהילים וכולם חזרו אחריו.
תה היה מרגש, זה היה מצמרר. וכשעזבתי את בית העלמין.. שלא הצלחתי להגיע, ליד
בית העלמין נכנסתי לרכב והרכב היה בתעלה. מבלי שביקשתי משהו קפצו שלושה,
ארבעה חבר'ה ודחפו את הרכב, נתנו לי לצאת. שון כרמלי, זכרונו לברכה, בדרכו

האחרונה הראה לי כמה כוח יש לנו כעם מאוחד. שם הרגשתי את החזקה שלנו.

חשוב לנו לשמור על מסורת ישראל ויחד עם זאת חשוב לאפשר לאזרחים לבחור. זוהי
דרכנו, זוהי אחדות ישראל. זה הרעיון שקיבץ את כולכם באירוע המדהים הזה, וזה מה
! שיהפוך את מדינת ישראל למדינה חזקה. בזכות האחדות בעם שלנו נוכל להשיג הכול.
תודה לכם. תודה שאתם תומכים ברעיון החשוב הזה. שוב תודה שהגעתם לכאן. המשך
אירוע מוצלח לכולם וברשותכם, אני יודע שיש פה הרבה דוברי רוסית, כמה מילים

ו ברוסית.
1

[מתוך דברי חבר הכנסת יואל רזבוזוב]
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"ערב טוב לכולם, ידידי הלב ד"ר מיכאל ליישמן. באמת לראות את האולם הזה, זה
ו ממלא את הלב. לראות את ההתכנסות של כולכם כאן כאחד בימים אלה, לבוא ולתמוך
במדינת ישראל. אז אני קידם כל רוצה להגיד תודה לכם. היופי כאן לבוא ולראות
אנשים מכל קצוות תבל, משבעים וחמש מדינות, שבאים ומתקבצים כאן יחד. זה אומר

משהו עלינו, שכולנו צריכים לחיות יחד, כולנו כאחד. כולנו אומה אחת גדולה.
ו

1 דווקא בתקופה שבה האנטישמיות מתגברת ובמקומות רבים ישראל נרדפת, יש עלייה
באנטישמיות, מחמם את הלב לראות אתכם כאן יחד אתנו. מדינת ישראל היא בדיוק
כמוכם. היא פסיפס של הרבה אנשים מגלויות שונות, מתרבויות שונות, אבל שיש להם

מטרה אחת. לבוא ולחיות כאן במדינת ישראל, מדינת העם היהודי.
ו

נפלה בחלקי לפני בחודש להתמנות לשר הכלכלה והתעשייה של מדינת ישראל. אני
רואה בזה זכות גדולה ושליחות גדולה. אחד המשפטים שאני דואג תמיד לבוא ולהדגיש
בהקשר של כלכלה, אנחנו תמיד אומרים "כלכלה חזקה, מדינה חזקה", ברגע

שהכלכלה היא חזקה אז גם המדינה חזקה.

אבל כלכלה חזקה לא נועדה שהמדינה החזקה תהיה חזקה בכסף, אלא מדינה שתיתן
לכל אחד ואחת את המקום שלו. שתדע להכיל את האחר, ממרכז הארץ, מהפריפריה,
ן נשים, חרדים, בני מיעוטים, את כולם. כלכלה חזקה היא כלכלה שדואגת לכל אחד

; ואחת במדינת ישראל ובכל העולם.

ואני מתכוון להמשין, הרב לייטמן, בדברים לאורן, וללכת בכל רחבי הארץ ולתת לכל
אחד הזדמנות שווה. לא להסתכל רק עלי, אלא להסתכל גם על האחר, לראות גם מה
קורה אתו. וזה מה שאנחנו נעשה וזאת היא הרוח שאנחנו נוביל. כי כשהרוח חזקה אז
| גם המדינה חזקה ואפשר להגיע לכל אותם הישגים. אמר שמאי, "אל תעשה לחברך
את מה ששנוא עליך". ולקח הילל ואמר את מה ששמענו כאן היום, ונדגיש את זה שוב,

"ואהבת לרען כמוך". תודה רבה, ערב טוב.
ן

[מתוך דברי שר הכלכלה, חבר הכנסת אלי כהן]

1,1, הנתבעים

23. למיטב ידיעת התובעת, הנתבע 1, תאגיד השידור הציבור - "כאן", (להלן: "הנתבע 1" או
"התאגיד"), הוא תאגיד סטטוטורי ישראלי שהוקם בשנת 2015 מכוח חוק השידור הציבורי הישראלי,

לשם החלפתה של רשות השידור, שהחוק הנ"ל מורה על סגירתה.

! 24. הנתבע 2, מר אלדד קובלנץ (להלן: "הנתבע 2" או "מר קובלנץ"), הנו מנכ"ל התאגיד.

25. הנתבע 3, מר גור מגידו (להלן: "הנתבע 3" או "מר מגידו"), הנו כתב בתאגיד.

26. הנתבע 4, מר דני ליבר (להלל: "הנתבע 4" או "מר ליבר"), הנו עורך התוכנית "שטח הפקר" המשודרת
: בנתבע 1.

!
י 17. הנתבע 5, מר רונן דבח (להלן: "הנתבע 5" או "מר דבח"), התראיין לכתבה ומופיע בה.

למען הנוחות יקראו הנתבעים כולם יחדיו להלן: "הנתבעים".
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ו

ג. רקע לתביעה והעובדות הרלוונטיות

28. עניינה של תביעה זו בתמצית, הוא בניצול חמור ובוטה של הנתבעים את הכוח הטמון אצל גוף
תקשורתי במטרה להכפיש, לבזות, ולגרוס נזק חמור מאין כמותו לתובעת, זאת, תוך פרסום שורה של
פרסומים שקריים, מכפישים, מבזים, המכילים טענות קשות וחמורות נגד התובעת, טענות אשר אין

בינן לבין המציאות דבר.
ו
ו

29. הנתבעים שמו לעצמם למטרה להשמיץ, לבזות ולפגוע בתובעת בכל מחיר, לרבות במחיר של נקיטת
מעשים בלתי חוקיים ותוך חריגה בוטה מחובות אתיות אליהו מחויבים גופים תקשורתיים.

30. יובהר, כי הפרסום הדיבתי גשוא התביעה הנה חלק מקמפיין אגרסיבי; שיטתי ומגמתי שמנהלים
הנתבעים 1-3 כנגד התובעת, במסגרתו מתפרסמות (שוב) כתבות מכפישות, מבזות ושקריות אודות
התובעת. הנתבעים שבים ומפרסמים פרסומים בעלי תוכן דיבתי חמור חרף התראות התובעת שיחדלו

ממעשים בלתי חוקיים אלו.

31. למען הבהרת הדברים נדגיש, כי התובעת הגישה ביום 08.05.17 תובענה בבית המשפט השלום הנכבד
בהרצליה, בגין פרסום דיבה בכתבה שפורסמה על ידי הנתבעים 1, 2 ו-3 (ונתבע נוסף) ביום 02.03.17

(תיק ת.א. 15374-05-17).

32. מאז שהוגשה התביעה הקודמת (לעיל) דומה, כי הנתבעים הפכו את העיסוק בתובעת לעניין אישי
! ובתוך כך, החליטו למרבה הצער, להחריף את מעשיהם ועל מנת לחלץ עצמם מההליך המשפטי

ו

שמתנהל בעניינם החליטו לעשות כתבה נוספת שבבסיסה עומדת האגינדה של הנתבעים - המשך
פגיעה חמורה בעמותה. על כך יש להוסיף את העובדה (החמורה כשלעצמה), שמסע ההכפשה
האגרסיבי של הנתבעים ורצונם האובססיבי לפגוע בעמותה, משיקוליהם, ממומן על ידי הקופה

• הציבורית.

33. לצורך כך, מסתבר, כי במשך חצי שנה הנתבע 3 עקב ורדף אחר גורמים בעמותה. כך, התברר, כי
הנתבע 3 הקליט וצילם בסתר פגישה שהתקיימה בין היועץ המשפטי של התובעת, עו"ד חנוך
מילביצקי עם תלמידה לשעבר, גב' בן עמי. הדברים הגיעו לשיא עוד קודם לכך כאשר הנתבע 3 נקט

באלימות פיזית ממש כלפי היועמ"ש בבניין העירייה בפתח תקווה בניסיון נואל לעורר פרובוקציה.

34. לאחר חודשים של מעקבים ורדיפות פרסמו הנתבעים ביום 15.11.17 כתבה נוספת. שתוכנה יפורט
: להלו. בעלת תוכו דיבתי חמור אודות התובעת (לאחר מכו. פורסמה הכתבה שוב על ידי הנתבעים ביום

18.11.17). כתבה זו הינה נשוא כתב התביעה דנו.

35. זה המקום הנכון לציין, כי בטרם פרסום הכתבה שלחו הנתבעים 1-4 לעמותה ביום 01.11.17 רשימת
שאלות לצורך תגובתה וניתנו לה - שבעה ימים להשיב.

36. על מנת למנוע תקלה (נוספת), קרי, פרסום דיבתי נוסף על זה שכבר פורסם בעבר, ומתוך הערכה, כי
ן מדובר בגוף ציבורי, אשר יבקש להימנע מפעולות מעוולות ואסורות שעולות כדי עוולה אזרחית
ועבירה פלילית לכאורה, (וכן, על מנת להימנע מסכסוכים משפטיים), פנתה העמותה באמצעות בא-
כוחה (הח"מ) לבא-כוח הנתבעים (שנטלו את ייצוג הנתבעים בתביעה הקודמת המתוארת לעיל) ויזמה
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1 פגישה משותפת (יחד עם חלק מהנתבעים וב"כ) במסגרתה נאותה התובעת להציג (בהמשך) לנתבעים
מסמכים וראיות רבות הסותרים את כל הטענות הכוזבות שהועלו. הכול על מנת שישכילו את

! לקוחותיהם למנוע פרסומים דיבתיים.

37. אלא שלהפתעת התובעת ולאכזבתה, הנתבעים 1-4 בתגובה, העלו "פרומו" (קדימון) פוגעני לכתבה
נשוא התביעה שבכוונתם היה לפרסם (נשוא התביעה). למרבה הצער, הנתבעים לא היו מוכנים לשיג-
ושיח ובתוך כך גם הציבו לתובעת סד זמנים קצר מאד למתן תגובות והבהירו, כי בכל מקרה לא
ימתינו עם פרסום הכתבה, כאילו המדובר בפרסום חדשני ומרעיש ("סקופ" חדשותי) שלא ניתן

להמתין עם פרסומו עוד מספר ימים (ולא כך הם פני הדברים).

| 38. כפי שהובהר לעיל ועוד יפורט בהרחבה להלן, הכתבה כוללת פרסומים דיבתיים שקריים וחמורים
; אודות התובעת שנטענו ביודעין שאינם נכונים.

39. בנוסף, נכון להסביר גם, כי הכתבה מציגה באופן מגמתי וחד צררי, דמגוגיה זולה ומניפולטיבית של
הדברים, ובצורה מרושעת ובלתי מידתית, שכל מטרתה היא להשחיר את העמותה ואת הרב לייטמן.

| דוגמא צורמת (אחת מיני רבות) לפרובוקציה הזולה והדמגוגית של הנתבעים, היא העובדה, שמתוך
עשרות אלפי שעות של שיעורים מצולמים, מוקלטים ומשוררים בשידור ישיר של שיעורים שהעביר
הרב מיכאל לייטמן (המשמש כמורה בכיר בעמותה) ופורסמו בערוץ הטלוויזיה, "לקחו" הנתבעים
! מספר מילים מתוך שיעור שהוקלט ופרסמו אותן בקדימון וגם בכתבה, על מנת להשחירו בעיני
הציבור וליצור בכוונה אנטגוניזם. כאילו זו חזות שיעוריו של הרב ואין אחרת. התנהלות מרושעת
ונפסדת ובלתי אחראית של הנתבעים. אכן דוגמא לעיתונות רשלנית, מגמתית, מכוערת לשמה.
עיתונות שיש בה כדי לבייש את יוצריה ואת מי שהסכים לשדרה בערוץ ציבורי ממומן לכלל הציבור

הרחב בישראל.

דוגמא נוספת היא האופן הדמגוגי והמגמתי שבו שודר הריאיון בכתבה עם מר אהרון אפלבאום.
, בעיני הציבור, כאילו העמותה גורמת לניתוק ו/או מטרת הנתבעים בראיון היתה ליצור רושם, שקרי
? ריחוק בין בני משפחה - דמגוגיה זולה ומרושעת אף היא שאין בינה לבין המציאות דבר. ואכן, לא

ניתן שלא לקבל רושם שקרי זה כפי שייווכח בית המשפט בנקל מתוך צפייה בכתבה.

בנוסף, הרי שבאופן לא מפתיע הנתבעים לא סיפרו במסגרת הכתבה הדמגוגית מספר עובדות חשובות:

מדובר באדם הנמצא בסכסוך משפטי ארוך תלוי ועומד עם העמותה, בשל פרסום לשון הרע חמור
ביותר כלפי העמותה שנעשה על ידו בעבר.

| במסגרת ההליך הנמצא בירור לפני הוכחות, הוצגו לבית המשפט עשרות עדויות וראיות נוספות רבות
שסותרות את כלל טענותיו לרבות אלו שהוצגו בכתבה.

יובהר למען הסר כל ספק, כי הדברים ידועים היטב לנתבעים זה מכבר ואף הובהרו להם שוב בטרם
! פרסום הכתבה (כמצוין גם לעיל) אולם באופן לא מפתיע הם לא קיבלו כל ביטוי ולו ברמז בכתבה.

| הצגה חד צדדית ודמגוגית של הדברים בלבד.
ו

ו
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בתוך כך, הנתבעים גם פרסמו בכתבה ובקדימון ראיון עם הגב' ליבי ויסוצקי, שמעבר להיותו מגמתי
? ושקרי שנועד אף הוא להשחיר את פני העמותה, בחרו הנתבעים במכוון (גם) לא לציין בכתבה שהגב'

1
ליבי ויסוצקי היא עדה מרכזית מטעמו של מר אפלבאום בהליך המשפטי שמתנהל כנגדו.

ו

וכך גם לא צוין בכתבה בכוונה, כי מר דבח (הנתבע 5) שהתראיין גם הוא לכתבה כי למר דבח ישנו עבר
מפוקפק הכולל סחר בסמים וכי הורחק בעבר מכל פעילות של העמותה עקב התנהגות שאינה
נורמטיבית וכי הוא נמצא גס הוא בסכסוך משפטי ארוך עם העמותה וגם לו יש אינטרס מובהק לדבר

בגנותה ולהמשיך ולפגוע בה בכל דרך והאמצעים העומדים לרשותו.
ו

1 • מצורף פרסום והתבטאות של הנתבע 5 באתר ה"פייסבוק" ומסומן כנספח 4י.

40. מדובר כאמור במקצת מהדוגמאות בלבד. בית המשפט הנכבד יתרשם בעצמו ובנקל מן הדברים מתוך
צפייה בכתבה אולם דיי בהם כדי לתהות, היעלה על הדעת שכך נוהג גוף תקשורת המתיימר להיות

רציני ואובייקטיבי??)

41. היעלה על הדעת שגוף תקשורת שכנגדו מתנהל הליך משפטי בשל פרסום דיבתי קודם שנעשה על ידו
יפרסם כתבה, שכל מטרתה היא להשחיר את העמותה, ושיש בה (גם) כדי להשפיע על דעת הקהל ובית
המשפט שדן בענייניו באופן שמשרת את ענייניו האישיים(ל) ועוד יתיימר לשוות לכתבה רצינות כאילו
מדובר ב"כתבת תחקיר" שנעשתה על ידי גוף אובייקטיבי לכאורה(ז) וישתמש לשם כך במשאבים

ציבוריים(ז)
ו

42. מעבר לדמגוגיות הזולה שמאפיינת את הכתבה כולה, כוללו! הכתבה פרסומים גוטיס אסורים
חמורים ושקריים ועל כך כאמור לא ניתו לעבור לסדר היום.

43. פרסומים אלה של הנתבעים אפוא נעשו על ידם לא כחלק מעבודת "קודש" עיתונאית, אלא תוך ניצול
"שופרו" של גוף תקשורת (ציבורי) למטרות ואינטרסים אישיים ולעשיית הון תקשורתי על גבה של
התובעת, אגב הליד משפטי שמתנהל כנגדם בגיו פרסומים דיבתיים קודמים עובדה שגם היא, שלא
במפתיע, לא צוינה בכתבה (מלבד אזכור שולי של העניין במסגרת הקראת חלקים מתוך תגובת

העמותה לכתבה שפורסמה באתר העמותה).

44. בדומה לפרסומים שבתביעה שהוגשה, הרי שיש לשוות לפרסומים נשוא התביעה כאן חומרה יתרה,
שעה שהם פורסמו על ידי 'גוף תקשורת' הנתפס בעיני האדם הסביר כגוף אובייקטיבי ונטול פניות

ובכך שיוו לפרסומים אמינות.

45. מבחן העובדות, והיעדר כל בדל של אמת בפרסומים שפרסמו הנתבעים כלפי התובעת, לא הפריע
לנתבעים לפרסם אודות התובעת פרסומים קשים, משמיצים, מבזים, אכזריים ובעיקר - חסרי כל
יסוד, תוך הכפשתה וביזוייה של התובעת, תוד ידיעה כי הם אינם אמת. מתוך מטרה לגרוס לתובעת
נזק רב ככל שניתן, לבזותה, לפגוע בשמה הטוב, להרע לה ולהשימה לקלס ולצנינים בעיני ציבור נכי

צה"ל בפרט והציבור בישראל ובעולם בכלל.

46. פעולות אסורות אלו שביצעו הנתבעים כלפי התובעת עולות כדי עוולות פרסום לשון הרע אסורות,
: אשר הסבו וממשיכות להסב לתובעת נזק עצום ורב.
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! 47. אין חולק, כי הפרסומים השקריים, הדיבתיים והאסורים נעשו על ידי הנתבעים בכוונת מכוון, בזדון,
בחוסר תום לב קיצוני, או לכל הפחות, תוך התעלמות ורשלנות באשר לנזק שעלול להיגרם לתובעת
מתוך ידיעה, כי אינם אמת ובמטרה לגרום נזק רב ככל שניתן לתובעת, לרמוס את שמה הטוב,

להכפישה, לבזותה ולפגוע באופן חמור וקשה בשמה הטוב.

48. פעולות אסורות אלו שביצעו הנתבעים כלפי התובעת עולות כדי עוולות פרסום לשון הרע אסורות,
אשר הסבו וממשיכות להסב לתובעת נזק עצום ורב.

49. בגין דברים אלה מוגשת תביעה זו, ובדין היא מוגשת.

ד, הפרסום הדיבתי, המכפיש, החמור והמבזה שביצעו הנתבעים

50. כאמור, ביום 15.11.17, פורסמה כתבה אודות התובעת באתר התאגיד. הנתבעים 1-4 שבו ופרסמו את
1 הכתבה שוב ביום 18.11.17.

• תמלול הכתבה שפורסמה באתר מצורף ומסומן כנספח 5י.

/בם6.00כןגג0111י3.'\ת^^// :8ק#נ1). ̂̂י (קישור לכתבה באתר: 0¥¥41868^1=¥?011

51. הנתבעים בחרו במסגרת הכתבה לפרסם תוכן, שקרי, מבזה, מכפיש ומשמיץ אודות התובעת, כך:

"רונו דבח: זה די קבוצה סגורה, אף אחד לא יכול להיכנס, ויש תקנוו, ועדת משמעת. בית דיו,
משטרה פנימית."

ובהמשך

"גור מגידו; ויש לארגוו הזה גם כמה סודות.

! חנוך מילביצקי: אני יודע בוודאות שמדובר בעדות שקר. שילמו עליה גם מאה אלף יורו.

רינה בו עמי: לכולם שילמו? אתה יודע עם כמה אנשים דיברתי!

ובהמשך
ו

"גור מגידו: זה מתחיל מחזוו אידילי על חברת מופת ואז מתיישבים לנסח את החוקים,

רונו דבח: זה היה דבר שנקרא בהתחלה קבוצה, זה די קבוצה סגורה גם. אף אחד לא יכול להיכנס.
ויש תקנוו יש לד פעולות שאתה עושה....

 ואז מתחילים להביא לד משטרה למשל, אתה לא הולד עם חולצה נכונה, מטילים עליך
סנקציות. אתה איחרת בשעה.. כל מיני דברים קטנים.

גור מגידו: חריגה מתקנוו תביא לעונשים ויש גם מערכת אכיפה."

ובהמשך
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"גול מגידו: בעלה לשעבר של ליבי הורשע במסגרת הסדר טיעון בתקיפתה ונידון למאסר על תנא*,
, א1ל מי שסולקה מהעדה הייתה דווקא ליבי היא עשתה משהו הרגה יותר חמור מלהכות את בו הזוג

שלה עד זוב דם היא דיברה עם המשטרה הה פשוט בלתי נסבל.

ליבי ויסוצקי: התקשרה אלי מישהי והיא אמרה לי בזמו הזה אל תתקרבי למרכז ותנסי לא לעשות
ו

\ קשר עם אף אהד, לא קיבלתי עזרה מאף אחד נשארתי בוואקום, לבד עם שני ילדים."
ן

ובהמשך

"גור מגידו: אבל כשמישהו מתאבד נאמר שהוא עזב. הוא מדבר על אחדות וקירוב לבבות

רב.- "כולם דואגים לכולם בצורה שווה"
ו

גור מגידו: אבל בפועל הוא תביא לכד שלא מעט מחברי הארגון ניתקו קשר עם משפחתם"

ובהמשך

; "גור מגידו: תה עובד, עובדה שריב הציבור לא מודע לכל הדברים שאנחנו מפרסמים כאן היום.
ו

בימים שעוד הייתה חזקה בדרד. רינה בו עמי מסרה תצהיר מטעם קבלה לעם באחת מהתביעות
האלה. לאחר שעזבה את הארגוו הבינה שהיא כבר לא עומדת מאחורי הדברים וביקשה מבית המשפט
למשוד את התצהיר. כשעשתה את זה קיבלה טלפוו מעורד דיו חנוד מילביצקי היועץ המשפטי של

הארגוו הוא הזמיו אותה לפגישה.

; קיבלתי טלפוו מעורד דיו חנוד מילביצקי הוא אחד מהבכירים בארגוו. הוא ביקש רינה בו עמי
להיפגש אני חושבת שהוא רוצת לשמוע מה אני יודעת ועד כמה זה מסוכו להם.

ובהמשך

חנוד מילביצקי: אף פעם עוד לא ראיתי דבר כזה. ולא שמעתי על דבר כזה

רינה בן עמי: הכול שמועות? בחייאת חנוד

חנוד מילביצקי: אז אני אומר לד לא יודע. הכול שמועות
ו

: רינה בו עמי: הרבה נשים אני אשמיע לד הקלטות של נשים שעד עכשיו בדרד, פשוט אני לא רוצה
1 להפיל אותי, הם אומרות שהם נכנסות לבני ברוד הם מרגישות השפלה שאישה באה רק לנקות את

השירותים.

| חנוד מילביצקי: קשקוש אחד גדול. אני אומר לד

רינה בו עמי: אני נכנסתי לזה בשיא הרצינות כמו שאתה שם לב. אני עדייו עוסקת בזה. אני עדייו
מאמינה בתורה הזאת. אני מרגישה פגועה באופו אישי שיהיה לד ברור. אישי בעקרונות שלי. אני
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ו

הקרבתי הרבה מאוד מחיי בשביל זה. וכשאני מגלה שמר מנהיג שלי שאני אמירה לקחת ממנו
, אז מו הסתם איו לי הרבה ברירות. דוגמה, איו לי דוגמה וגם לא אלה שעומדים לידו, איו לי דוגמה

גור מגידו: חנוד מנסה לצייר תמונה שלפיה מישהו רודח את הקבוצה.

חנוך מילביצקי: אני אגיד לד מה אני יודע

גור מגידו; ולטובת המטרה הזו, פד הוא טועו, פנה אותו אדם ליוצאת הארגוו בדי שזו תבדה עדות
קשה בלפי אחד מבכירי הקבוצה.

| חנוד מילביצקי: אני יודע בוודאות. שמי שנמצא איתנו בסכסוד משפטי הרבה מאוד זמר שילם כסף
וקנה עדות שקר שילמו עליה גם מאה אלף יורו. אני יודע בוודאות שמדובר בעדות שקר. אני יודע מי

שילם ואני יודע מתי שילמו. אני יודע..

רינה בו עמי: לכולם שילמו ו אתה יודע עם כמה אנשים דיברתי ?

חנוד מילביצקי: איו כולם ואיו כמה אנשים

רינה בו עמי; אלא;
1

חנוד מילביצקי: יש מקרה אחד

רינה בו עמי; אז איו מקרה אחד אז יש יותר

חנוד מילביצקי: אני לא יודע ולא מכיר

רינה בו עמי; אז אני יודעת

חנוד מילביצקי: אז בואי תגידי לי כי אני לא יודע...

רינה בו עמי; למה שאני אגיד לד ? אתה יודע למה אני לא אגיד לד י

| חנוד מילביצקי: למה?
ו

רינה בו עמי; כי יש הרבה אנשים אתם פשוט איימתם עליהם

חנוד מילביצקי: זה קשקוש

רינה בו עמי: גם נשים מדברות שהיו, גם קשקוש ל לכולם שילמו?
ו

חנוד מילביצקי: נורא פשוט

1 רינה בו עמי: כולם משקרים?

חנוד מילביצקי: לא

16

ן

ן



ן רינה בו עמי: למה לשקר; תו לי סיגה אחת,

גור מגידו! לאשה שחניך מתייחס אליה יש טענות קשות ודרמטיות וקשות כלפי הבפיר בקבלה לעם.
אנחנו נכבד את רצונה ולא נפרסם אותו גאו. מה שיותר חמור ולא ברור לנו, היא על מה מבסס חנוך
את הטענה שלפיה שילמו לאותה אישה מאה אלף יורו. יכול להיות שהוא סתם מנסה להשחיר את

| פניה של אישה שטוענת שנפגעה.
ו

ובהמשך

וכמי אותה אישה שחניך מספר עליה את הסיפור שעשוי להחריב את שמה הטוב, וכמו ליבי ורינה
ורונו וסיגל ואינה, ועוד עשרות אחרים שדיברנו איתם בחודשים האחרונים, יש המוו אנשים בכל
רחבי העולם שמרגישים אותו הדבר, אנשים שיצאו לחפש משמעות, הלכי אחר המאור הגדיל מפתח

תקווה. ולתחושתם פשוט ניצלו.

תביעה זו מוגשת בגין כל אחד ואחד מהפרסומים החמורים, המבזים, השקריים והאסורים של
הנתבעים ביחס לתובעת, המצוטטים והמיבלטים בהדגשה ובקו תחתון (להלן: "הפרסומים

החמורים, המבזים, השקריים והאסירים").

52. לא מיותר לציין, כי העיסוק האובססיבי של הנתבע 3 בעמותה והפרסומים שלו בגנותה, המשיכו גס
| לאחר פרסום הכתבה בין היתר באמצעות שימושו של הנתבע 3 בפלטפורמת ה"פייסבוק" שבה הוא
פעיל במיוחד. בפרסומים שהעלה לאחר פרסום הכתבה המשיך הנתבע 3 להשחיר את פני העמותה

בכוונה - להמשיך לפגוע ועל מנת להעצים את הנזק ככל שניתן.

. • מצורפים פרסומים והתבטאויות של הנתבע 3 באתר ה"פייסבוק" ומסומנים כנספח 6י

53. הפרסומים החמורים, המבזים, השקריים והאסורים כפי שצוטטו לעיל הינס עלילה שפלה חמורה
ן וקשה אודות התובעת, ומציגים את התובעת, באופן שקרי, מכפיש ומבזה.

54. הפרסומים החמורים, המבזים, השקריים והאסורים של הנתבעים ביחס לתובעת, הם פרסומיםו1
דיבתייס מאין כמותם המייחסים לתובעת דברים חמורים, ובעיקר - שקריים, המהווים עוולה של

פרסום לשון הרע על פי כל ההגדרות והמבחנים הקבועים בחוק.

! 55. יובהר ויודגש (שוב) לבית המשפט בהקשר זה, כי העמותה מפעילה מערך לימודים ופעילויות אחריו
ו עוקבים ומשתתפים באופן פעיל כ - 2 מיליון איש ברחבי העולם, מכל הדתות והשפות ללא כל הבחנה
בין דת צבע ומין וללא כל הבחנה בין דעותיהם הפוליטיות ו/או האידאולוגיות של תלמידיה, ומטרתה
העיקרית - לאחד בין בני האדם באשר הם באמצעות לימוד תורת הקבלה תון שהביטוי יואהבת

לרען כמוך חרוט על דגלה.

ה- הטיעוו המשפטי
ו

1 56. הפרסומים החמורים, המבזים, השקריים והאסורים של הנתבעים ביחס לתובעת, כפי שמפורטים
| לעיל, מייחסים לתובעת דברים חמורים ובעיקר - שקריים, שהנתבעים ידעו בטרם פרסומם, כי הם
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אינם נכונים וכי פרסומם מהווה פרסום אסור ועוולה של פרסום לשון הרע על פי כל ההגדרות
והמבחנים הקבועים בחוק איסור לשון הרע התשב"ה - 1965 (להלן - "החוק").

57. הפרסומים חנ"ל כוללים אמרות שקריות וכוזבות, שאין בהן אמת ונכללות בהן עלילות שפלות, קשות
ומבזות נגד התובעת.

58. סעיף 1 לחוק קובע :

1 "לשון הרע היא דבר שפרסומו עלול -

(1) להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג מצדם;

(2) לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו;

(3) לפגוע באדם במשרתו, אם משרה ציבורית ואם משרה אחרת, בעסקו,
במשלח ידו או במקצועו;

(4) לבזות אדם בשל גזעו, מוצאו, דתו, מקום מגוריו, מינו או נטייתו המינית;

בסעיף זה, "אדם" - יחיד או תאגיד."

59. ביצוע הפרסום חנ"ל על ידי הנתבעים מהווה עבירה פלילית לכאורה וכן עוולה נזיקית כלפי התובעת.

ו. הנזקים הכבדים והחמורים שנגרמו לתובעת בעקבות הפרסומים החמורים, המבזים,
| השקריים והאסורים

60. הפרסומים המעוולים חנ"ל עלולים לפגוע בתובעת, בשמה, באמינותה, ביכולת גיוס התרומות שלה
בישראל ובעולם, וביכולת לפעול למימוש מטרותיה.

61. הפרסומים המעוולים חנ"ל עלולים לבזות את התובעת בשל המעשים וההתנהגות המיוחסים לה.

62. הפרסומים המעוולים חנ"ל עלולים להשפיל את התובעת בעיני הבריות ולעשותה מטרה לשנאה, לבוז
ן וללעג מצדם.

63. יובהר כי התובעת, בחרה לצמצם את התובענה לפרסומים העיקריים, הקשים והחמורים שהוצאו
כנגדה בישראל, ולא להרחיב את היריעה, וזאת, על מנת לזרז את בירור התובענה ולהגיע למיצוי מהיר
של הדין עם הנתבעים, ולמנוע סרבולו של ההליך והתפשטותו של הדיון. כאמור, התובעת שומרת גס
על זכותה לתבוע בנפרד את הנתבעים בגין פרסומים אחרים שהוצאו על ידם כנגד התובעת, גם בכתבה
נשוא הליך זה וגם בכתבות נוספות. התובעת שומרת (גם) על זכותה להגיש הליכים משפטיים

מתאימים במדינות המתאימות בגין פרסום והפצת הכתבה מחוץ לישראל.

! 64. עקב פרסומי הנתבעים נגרם לתובעת נזק רב, שעוד לא ברור היקפו המלא, ושהשלכותיו הרבות
יתבררו בהמשך. הנזק אינו ניתן לחלוקה, והנתבעים אחראים על פי הדין להטבתו כמעוולים יחד,

ו
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! באחריות יחד, וכל אחד לחוד. לחילופין, הנזק שגרם כל אחד מהנתבעים, אף בנפרד ובפני עצמו, אינו
ן

ן פחות מסכום התביעה.

| 65. לתובעת נגרם נזק חמור בהיקף חסר תקדים המחייב גס תשלום פיצויים עונשיים, פיצויים מוגברים
1 ופיצויים לדוגמא, בין היתר, בשל כל אחת ממערכת העובדות והנסיבות כפי שיפורטו להלן:

א. הפרסומים הנ"ל כוללים פרסומים שקריים וכוזבים, שאין בהם אמת ונכללות בהם עלילות
קשות כנגד התובעת.

ב. הפרסומים הנ"ל נעשו בזדון, תוך סילוף המציאות, תוך רמיסת שמה הטוב של התובעת, ותוך
רקימת עלילות זדוניות וטפילת ביצועם של מעשים שפלים וחמורים על ידי התובעת.

ן ג. הנתבעים, כולם או חלקם, התעשרו ומתעשרים ולא במשפט כתוצאה ממעשיהם
ומפרסומיהס המעוולים והדיבתיים, ועליהם לפצות את התובעת ולהשיב את מלוא

התעשרותם שלא במשפט על חשבונם.

ד. הפרסומים בוצעו בזדון ובחומרה יתרה, במטרה לפגוע פגיעה קשה בתובעת. שכן, בין היתר,
ו

! הנתבעים פרסמו את הכתבה חרף האזהרות שנתנה התובעת לנתבעים וחרף העובדות שהוצגו
ן לנתבעים כמתואר לעיל בין היתר, בתגובת התובעת לפניות הכתב ותוך שהנתבעים, מפגינים

עבודה עיתונאית רשלנית וחובבנית.

ה. חומרה מיוחדת נודעה לפרסומים המעוולים, משום שהנתבעים, כולם או חלקם, שיוו לכתבה
אופי של תחקיר עיתונאי, אובייקטיבי, אשר נכונות התכנים הנכללים בו נבדקה (כביכול)

1 ביסודיות ובהקפדה, ובאופן המקנה לכתבה נופך של אמינות בעיני הציבור הרחב.

ו. הנתבעים, כולם או חלקם, מודעים היטב לנזק האדיר שנגרם וממשיך להיגרם לתובעת
כתוצאה מהפרסומים המעוולים, ואף על פי כן, ממשיכים הם בהפצה ובפרסום של הכתבה

באמצעים תקשורתיים שונים.
1

66. התובעת זכאית (גם) לפיצוי ללא הוכחת נזק וכן פיצוי בגין הנזק הלא ממוני החמור שנגרם לה בגין
הפרסומים החמורים, המבזים, השקריים והאסורים, והיא מעמידה תביעתה בעניין זה, על סך של
530,000 ¤ (נכון ליום הגשת תביעה זו). התובעת שומרת על זכותה לתקן את כתב התביעה ובתוך כך
להגדיל את סכום התביעה על מנת שיוטב מלוא נזקה, ובשים לב (גם) לכך שבשלב זה טרם ידוע מלוא

היקף הנזק והנזק מתעצם וטרם נחשף במלואו וטרם ידוע לאחר שיתגבשו מלוא נזקיה.

ז. הסעדים המתבקשים ו
67. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד להוציא לנתבעים הזמנה לדין וליתן פסק דין:

ו
א. המחייב את הנתבעים כולם או חלקם להסיר את הפרסומים המעוולים מאתר האינטרנט של

? התאגיד ומכל אתר אינטרנט או אפליקציה אחרת בו הוא מופיע.
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! ב. המחייב את הנתבעים 1-5 בנפרד ו/או יחד לפי חלוקה שיקבע ביניהם בית המשפט, לשלם
לתובעת סך של 530,000 ¤, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מרבית כחוק מיום הגשת התביעה

ועד ליום התשלום בפועל.

ג. המחייב כל אחד מהנתבעים בנפרד לשלם לתובעת, לפי חלוקה שיקבע בית המשפט בין
הנתבעים, פיצויים ללא הוכחת נזק, פיצויים עונשיים, פיצויים מוגברים ופיצויים לדוגמא לפי
חלקו של כל אחד מהנתבעים בעוולה שעוול, או לחילופין לחייב את הנתבעים יחד וכל אחד
לחוד לשלם לתובעת, לפי חלוקה שיקבע בית המשפט בין הנתבעים, סכום כולל של פיצויים
ללא הוכחת נזק, פיצויים עונשיים, פיצויים מוגברים ופיצויים לדוגמא שבית המשפט יחלקו בין

כל הנתבעים.

ד. המחייב כל אחד מהנתבעים לגרום, על חשבונו, לפרסום תיקון וחזרה בו מן הדברים בהבלטה,
במקום ובנוסח שיקבע בית המשפט הנכבד, הן באתר העמותה וכן ב-5 עיתונים יומיים נוספים

שייקבעו ע"י בית המשפט הנכבד.

ה. המחייב כל אחד מהנתבעים לגרוס, על חשבונו, לפרסום פסק הדין, כולו או מקצתו באמצעי
התקשורת האחרים, כפי שיקבע בית המשפט במקום בולט, במידה ובדרך שיקבע בית המשפט

הנכבד.

ו. המחייב כל אחד מהנתבעים לשלם לתובעת את הוצאותיה הממשיות, לרבות שכ"ט ער'ד, בכל
הקשור להליכים משפטיים אלו בצירוף מע"מ, הפרשי הצמדה וריבית מרבית כחוק, מיום

הגשת התובענה ועד ליום התשלום בפועל.

ז. לאור החומרה המיוחדת האופפת את הפרסומים וכוונת הזדון של הנתבעים שעמדה מאחורי
! ביצועו, ליתן פסק דין המחייב כל אחד מהנתבעים בנפרד לשלם לתובעת, לפי חלוקה שיקבע
בית המשפט בין הנתבעים, הוצאות עונשיות, הוצאות מוגברות והוצאות לדוגמא לפי חלקו של
כל אחד מהנתבעים בעוולה שעוול, או לחילופין לחייב את הנתבעים יחד וכל אחד לחוד לשלם
לתובעת סכום כולל של הוצאות עונשיות, הוצאות מוגברות והוצאות לדוגמא שבית המשפט

יחלוק בין כל הנתבעים.

ו
ח. ליתן כל סעד אחר או נוסף כפי שימצא בית המשפט הנכבד לנכון ולצודק בנסיבות העניין.

_̂1̂ < ארז פיס*, עו"ד "^ "̂ צבי גלמ(, עי "ד/
54059 / //  19407

לכי די( אייאל שנ1ר ושו̂ת

ת ע ב ו ת ה ח  ו כ - י א ב  /

היום 23 בינואר 2018, תל אביב -,
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העתק תעודת התאגדות העמותה 1

העתק פורטפוליו אודות העמותה 2

צילומי מסך מהעמוד הראשי
בטור של העמותה באתר 3

"וואלה!"
הנתבע 5 באתר ה"פייסבוק" 'י! מצורף פרסום והתבטאות של 7

תמלול הבתבה שפורסמה באתר 5

הנתבע 3 באתר ה"פייסבוק" 0פרסומים והתבטאויות של 7
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את ערוץ "קבלה "טממא1י שנבראתי בד1ר מה, שכבי ס/תד לפרקם בתחום התקשורת, העמותה םפקה
אח. ממות ה#קתק. לעם" בטלוויזיה (עחץ 66 ב-ז10ו נב-09ע) וטור שבועי
? . באתר 61ח¥. בתחומי החברה, הקהילה, ההתנדבות
̂̂  אי, תמ,זם  ,, ?" �אט "חיב�ם לקב""דד"",ל"בי 7"�ל.0,

 ̂̂ . ̂  . ̂ ל"הו "נ/"""צנו ה"ג"ה-. החבות, .^
הרג יהודה אשלב - "בעל הסולם"

אח�נת הרב 7"ד מיכאל ליי10ו|
̂מי, 0ח0י ̂( הרב לייטמן ה1א ה1בה דעות בעל שם בעל טמוחת ''בנ* ברוך - קבלה לעם" ה*א עמותה לל
מטחת רווח, בראש1ת1 של הרב ד-ר מיכאל ל"טכון. ל̂וכם1ל1ביה 1לתיא1חית הידע, דוקטור ל0יל1סו0יה
̂וטרה והליחות לממט את ילכןבלת וגעל ח1אר שני בבי1-קיברנ0יקה רפואית. /ג7 העמותה וי1מה לה 
צוואתו טל אחד מענקי תחוו של המאה העשרים, הרב כת7 פרסם 0י ס9רים שת1ת1ז1 ל-22 ש10ת. ס0חו
̂, ולהפיץ שיטה מעשית לחיבור בין אנשים, מציבים שיטת מעשית לפתחן משבחם בנושאי חיננך יהודה אש1
בפתחן יסודי לבעיות נלאתבחם של ימים. העמותה משפתה. חברה, כלכלה, יחסים בינלאומיים. אקולוגיה
הוקמה בשמת התשעים, והיא עוסקת במימוש הערך ותופעות םוציו-אקוממיות המשסישת על יציםת

"ואהבת ל7עך גסוך" בקהב בני האדם ביוטתמ* 1בע1לם, הע1לם ועל תאדם בפרט.

?̂ "ל����?^?^ ̂̂" י ר2—ו י""-" "" ^ ^^̂  ̂ ̂ם1~~ .:פעילות העם1תה ^^  ̂,̂
:_^1~^_ 

̂"**יץ� ת את  ̂ז מו1ו!1רנם שבה שהעמותה מנה̂ו זה למענ

חיבור
13101/ חצי0ר אחד הוא, בת בעת במעט בכל מערכות היחסים שאנו מנהלים, "כשכל יחיד *ב*ן 1101001
מה י12* ד*ו1ל0 /נל ת'קמו הקלא", החל מהמערכת הזוגית בתא המשפחתי, דרך היחסים
̂ומיים, אנו 1 / _, בעבח�ה ובקהילת ועד ניהול יחסים בינ
ג,"  ̂ ̂ו"*- בתקל.ם בק(מ,לק0,ם 1ת1נ01ם 1מתק(11,ם  תת"וח^-

|
להסכמות.

מלנו יחד בסירת אחת. בשלם מקושר כל כן, שבו כל בדיוק בצמתים אלה, מלמדת א1תנ1 חכמת הקבלה כיצד
תנועה של כל אדם משפיעה על כולם, נוצרת תל1ח. נוכל להפליג יחד אל חוף מבטחים. תנמת הקבלת היא
[ הדדית. זהו מצב שבו פיתוח מערמת יחסים טובות בין חכמת החיבור, אשר חכה בעשורים האחרונים להכרה
̂ויטה המעשית שהיא מציעה בני האדם נבין קבוצות, תרבויות ועמים איב! בבחינת רחבה ממדים. הודזת ל
מותחת, כ* אם טרח המציאות. לחיבור בין בבי אדם. כמענה יסודי לבעיות בטת תוננו.
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^¤ 1̂̂^̂^ 8¤ ^10̂ ̂ק1^ ̂ונוה אחה המושתתת על אהבה ובבת� הדח. 3 שובות ז
 עם̂  ה,ש31

ה"ת-קה הרב̂  את"רניההמזה בההןא9".הנגיש ו*ם
̂ "*; ם" "ד ק סח* זו0 ותר  """", ם

̂ח^ם. שלהיות, והקדיש אח ח"
בשורת מאמרים וכתבים ו!01רםם בשמת השלושים 1משה שרת, כדי לשתף אותם בתזבמתיו, ולייעץ להם
והארבעים של המאה העשרים, הסביר הרב אש&נ כיצז ליצוו� חברת מופת שתהיה א1ר לאומות השלם
; 0 התקווה היחידה של העם היא להכניס בנל אחד כולו, ותוכל והנתיב את העולם החדש. הוא ו*ה בחחמ
מאיתבו את רבש האהבה - הן בין פרט לפרט והן בין שלם אמת, המחובר באהבת הבריזת כדברי ס0ר

הפרט אל המ7. הזוהר ''על אהבה שמד המל''.
''עמלה זאת ק7דמח. לכל *חדת, 0 מלבד שהיא היסוד לאחר פטירתו המשק� את מפעל חיי! בנ1 הנמה הרב
̂ור את יצירותיו - ה''א ל/חט; גם את שישו חנ0$ה /ההצלחה לכל מיני ברוך שלום אש&ו (הרב''ש), שהוציא 1

ג'עול/ח. שאט רשם ל/נש/ן/'/ אמר. והמשיך לכ'תת את שי0ת החיבור בין אנשים.

אםת
̂דרזת 7 /7 צ* יתמות האמח, בחמה לחמומ! הנ&טסווו, צו'גד. עצמי של הקבלה. בהדרכה, הם תחלו ל
/ להימסר זזר דור, ופל �חד 010יף אהה הגליה על העם ולהביא את החכמה לציבור הרחב. המהסכה
01תח\1. ויחד עם 77. המשמעותית התבוללה עם שק�ור השיעוחם קת?!1!, ומה חולכח החכחה ו̂ח

3שטי7/נ"0'1דנ/להן/0/'01ו?/7חבהי*ן̂�ב'/ההקז/''. באמצעות האינטרנ0 ותרטמם לשמת טם10ת.
ההב יהודה אט&נ - "בעל הסתיים- הקבוצה הקטנה ה0כה לתטעה בינלאומית רחבה, בה
לומדים אנשים מכל טני הקשת החברתית והתרבותית
ן בשנת 1979 הגיע אל הרב''ויו מדען צעיר ומבטיח, בארץ ובעולם: חילונים, דתיים, תרחם, יהודים ושאינם

מיכאל לייטמן. במשך 12 שנים היה ל"טמן תלמידו יהודים, מהארץ ומחו''ל.
̂̂  אן]1ם# מתעל1ם על  

שלהרב''ש-אתשלושת מלם מתתבחם ןה ב-תו הא̂�ונאמן המםוהעתדו

 ̂̂  ̂  
ספריו הראשונים כתב לייטמן בעידוד נוות, ובהוראת! י1בדלו 7ת אןךה̂  לאןם מע

̂. כלאחד תכחלט"נחהאתכו ̂ומת ב9בי הקהל הרחב. לאחר נחחנ,|7/" ה"הסיל יצא להרצא1ת�1 הו
פטירתו של הרב''וט בשנת 1991, הםווו אל לייטמן עת� ח, את ת"1 ג0י שהוא מ1צא לנכ1] 1מכבד את האחרים.

: ועוד אנשים אשר ביקשו לשאוב ממנו את הידע שם0נ
םםוח החחני. בסלון ביתו בבני ברק נפתחה קבוצת "ם השנים, החליטו תלמידיו של לייטמ] לכנות אותו
לומדים אעור בקראה על שם מוח, "במ בחח� בתואר "ר2"ימו"ר כבת�והער(:ה י^ת'י11 את הכמת
̂ו ולמסיחתו לתיטך האדם. הרב ל"טמ! אינ1 ! " הקב?
תתלמיחם שהיו ברובם חילונים, התאימו את עצמם רב מ1םמך עלח�י מ1םד רנני ואינו משלוש בתפקידים

| לאורח החיים המקובל בבני ברק ועסקו בעיקר בלימת רבניים�הלכתיים,
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"?ו/גמ-ו 1/0"נ1ו;ה10/1ה1!ולעתנוו1ל לגטל ישח< לשם כך, מעביר הרב ל"טמן מדי יום ויחוטחם בשידור
וישקו לכל או0ות השלם". חי לקהל הרחב, דרך ערוצי הטל1ויזיה והאינטרנט.
הרג יה1דה אשלב - "בעל הסולם" בשיטת נלמדים כתבי המקור העתקים של הקבלה,
ביניהם ם0ר הז1הר, כתבי האר"י, כתבי בעל הס1לם
הקמת עמותת 'ב3י בחך - קבלה לעם" בעזרת וההב"וי. השיירים מת1רגמים ל-8 שפות: אנגלית,
תלמיד!, הייתה דרכו של הרב לייטמן למימוש צוואתם ספרדית, אי0*ןית, הסית, סורקית, צרפתית וגרמנית.
̂נ ושל בט הרב"ש - לה0י'< את מעבר לכך, נערכים תרגומים נוספים משפה לשפה, כך ע1ל הרב יהודה אש
ש!טת. חכמת הקבלה להמונים. ולהפוך את ערכי האיחוד שלעיתים משודר השיעור במקמלב�23ע101ת
| והערמת ההדדית לשבילים בכל תחומי החיים. "םיחתם שי העוסקים במלאכה הו0גת את התחן
"̂ ̂-ק^ לעם-באמצעות. הכמת החימר של הקבלת, שואף הרב ך)גןןל̂  הרב̂  לבר הו"נה< חכמת  1*�0מן להעניק מענת חינ1כי-ערכי לבעיות העוטפות מ01צת לגל 0ק(ם בע1ל^ וכ.1ם ,ש 
את החברת האמטית בימעו. תלמק�ים פעילים ב�107 מחמת, 0ביהן בם מדינות

̂^0|נ0|נ�^ במשך השנה כעשרה כנסים בינלאומיים ברחבי §8̂|ננ^
̂ילם. הכנס חמרכח של התםעה נערך מדי שבה ̂^£נ̂ן ה ^|̂ |̂ ^̂ ^̂ ^̂ ̂|^6 בישראל, מ מתארחים אלפ* אנשים מעשתת מדנות.^ ^^^^^^^^^^^^ ת0ס ^מ0מ בז1הב1ם^^8 ̂י̂  ̂י110 תקב1  בעקםת 

̂|^נ^^0^0^^^^8 ¤ם^^8|^^^^^מ9 של ישראל, ומוכיחים הלנת למעשה כיצד תנועת^ |8|8| הקבלה השלמית מחזקת אח. ישראל.??^ממ 8̂ 9̂0^̂ ^|*5§
1̂ התלמירם בבל רחב< השלם,  מו

̂י 82 סום'ה1חת  0̂ 0̂[9^̂ ̂ם ̂" מחזוי8£|^ ש>צית חכיניית  ^0̂ המעמ1 י1 | £2מ^6^0מ998631י י|01י
̂י ליצירת עולם טוב קתה למציאות הקודמת עור וניחם. 001900̂ £8610̂מ 0

ישראל ,
/1|\ ^ -̂  ̂ "ישראל נץ שאר אומות חשל0 הם 103 לב 0/ ,.,.
/811 ̂ האיבדים. 1031 10*בוי הסף ל* יוכלו להו71ףם *{$$?£$$
13 6̂ ©"^̂  *מם §[/|

 לק1ק'ם
 לל גם כל

 הלב,

נשלם דס1 *מ7 בל*
186/̂  -̂ ;̂ 0̂י� י1 1|̂ ̂ולהחק"ם בלא'0ד*ל".  'כזל

̂נ ^̂ ^^^ מר3  ̂
 להסברת תפקידה

 את חייו

 מקדיש

 לייטמן

הרב
^^^^¤ -/ 1 49^̂  ̂ המכריע של ישראל באומות העולם. כפי שהסבירו
9^̂ ^̂ ^̂ 9 9̂^̂ ^̂ כל בדולי האומה, כאן בישראל צריכת להיבנות חברת 
1|̂ ^̂ ?43̂ 9̂^̂ ^̂ . מופת, שתכנים מהות לחז1ן הערבות. ההדדית, תממש 

^^^128^811^^^^ יי  ̂ ̂^4 יאת הכלל הגדול של "ואהבת לרעך כמוך' ותוביל את ^|¤ |̂||0^̂ ^̂ העולם לעבר אידיאל ההתפתחות האנושית. 

1̂̂ ^̂ ^̂ "אור לגויים" הוא הח!מר ממט יצקמ לעולם את 86^^^נ 
8111 י ̂נ ̂^ ^̂  ̂

ערב1תהדחת.
שלחםדושל ; הערכ<םשלארובתהז1לת,

.̂ 98 ̂^9'"י ;י:1̂ | שנים של גלות 1ח1רק שהחלו בשנאת חינם הסתיימו. ±1 . ::!8
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; העם שב אל ארצו כדי לממש את הסיבה לקיומו - בראשות! של פרופ' ארו1ין לאסלו, מועמד לפרס נובל.
הישראלית ולעולם סלו. איחבה ם קובה, אשר כינתה אותו "איש חזון אמיתי",! לת11ת מופת לכל העמיס ןלהזרים כוח מתקן לחם�ה בין היתר, הוא שיתף פעולה עם מזכ"לאובםק"ו, הגב'

לכן, חלק מפ1על1 של הרב לייטמן הוא יצירת קשרים_, . . וסגנית מזכ"ל האו"ם, דייר אשה-חז מיניה.
ע0 מנהיגים ומקבלי החלטות בנושאים גלובליים, שמו של תרב ל"טמן. כמי ששמד בראשו של ארגון
כעשור, הוזמן תרב לייטמן להצטרף למועצת חכמי א1ת1 לאורח מבוקש בכל עתצי התקשורת בעולם.| המסייעים להפוך את החזון היעוואוי למציאות. ל0נ1 שחרט על דגלו להעביר לשלם את מסר האחדות, הפך

העולם, פורום חשיבה שתוקם על ידי מועדון בודפשט

|̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 111ח0ו39)1(@ 1ו1ןן$ןץ1$0וז1£וז  815̂ץ
|̂ |̂ 19 £̂^̂ ^0̂ ^10̂  '111£ 

 א0?5)א1??נט11
מז6ג1תז6100 057?

ערבות
̂בים זה לזה, 00 יקו 'טד*ל. ''תנועת הו\רב1ת" הפנה נל^ נפלא 1יה1חם המענניינים *1ק בגוקום שיט וו
̂פוטר לילחהם לתיות חלק מהתת^ה 1^כדל איתם ח** זה בלבד אלא כל בני האדם ערב* זה לוד* ורק ל
̂ים ביצירת הערםת ההדחת. צוות של מוקם שש ונדבתם זה לזה, שם יש *7ט"" גוטותג'ע! מז
/ א"דםרדון מומחים בנה בלים "חנד"ם 1חוני העשרה, המסייעים
1̂, אמפתיה, 1 לנני הדור הצעיר לפתח התחשבנת בז1
על רקע המחאה החברתית 1ה9יל1ג המא"מים לשסע עבודת צו1ת. הבעה, כתיבה. יצירה, שיפור המסוק

את החברה הישראלית, הק*מ1 תלמידי הרב לייטמן את חעצמי והתקשורת הבינאישית.
התטעה שמה לה למטרה לאחות חלק מבנ1 הנוער משתלב1ם ב0[1וןיןת אקדמ,ת -תנת1תוק11ב"".
את הקת\ בחברה ה<שת?לית) לייצר בה אקלים חברתי גא^ונ^ת חיפה, המכשיתנ אותם למנהיטת
חיובי ולהעלות לסדר היום אח ערך הערבות ההדדית. חנו"1ן|- נער01 ^ ^^ כיןב1צה ןמ.1שק1ם
במסגוז! 'תטעת הערבות/ אל4 מתנדבים קועז^ם *" הערמת ההדחת כמםע להניע להישגים אישיים
בגל רחבי האח\ כדי להטמיע את עקחטת הערבות. וקבוצתיים. וכך, עוד לפני גיל 18, תם מסיימים בהצ^ה

̂י! נא0זלו שט. באמצעות מנוון כלים יצירתיים, כגון מעגלי שיח, י"אי יא
̂וי̂   ^?̂ "• 3^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

משחקי חיבור, פעילויות לכל המשפחה, הרצאות,
|̂ £ )̂39  ̂

|9^||̂ ^̂ ^̂  ̂
/ קורטיס, סדנאות וחוגי בית - מצליחה "רשעת

8^18^3  ̂ - ̂  
"תנועת הערבות" מוציאה לאור טפרים העוסקים

8̂ ̂י^^ " ̂ )4|̂ |̂ 08 
 מתוקמם בין אנשים, ומביאה את הערכים

ביחסים

1̂^̂^̂  ̂
^1̂ ̂-ו ו - ^^^  ̂ ; של חיבור יוטל ערבות הדדית לארגונים, למרמים

¤/1^ש£ ??^^^^^^8 ^-̂ גורם מכוון ועוצמתי ב"ש1ם, ולשם כך מועברים ̂*
• -̂ ק1רסים להורות, לזוגיות ולכלכלת בית ברחבי הארץ. ""]1מ1י\ �^^ו^̂ז"�

!
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"אהבה כירושה שחח"תם לאחר כמו לעצמך, כאשר במשטרה, סיוע להוחם שמלים, ה0על1ת חווייתיות
הלש70/שלו י7מ1<0/מקמטים לן כגמהיטטי/שלל, למבוגרים במרכזי וקי-ו ונעמ"ת, סיוע לקהילות העדה

ואז/מ עושה הטל כ7י למלא אוחמ". האתיופית, הפעלות חביתיות במרכז דוד ילין ועוד.
הרב ד''ר מיכאל 7*י0מ1 "הסובים להסברה" - 10ס הציבור הישראל* לנוסחת
הסברה בינלאומית, הפחתת תשיטת לישראל בקרב
̂  התק¤ךת ר1ב1נלא1מ..ם 1תעל*ח האהדה

"הט1בים'' מבית "קבלת לעם" הוא מחם חברתי
שמטרתו היא הטמעת ערך ההתמ�מת והדוגמה ל1שךאלג1ןרב דעת הקהל העולמית.

האישית כאחד מעמודי התווך של הערבות ההדחת.
במםגדת זו אט מפעילים מעוך של מוקדים "אטטודבנ/ומורבד"וטלם"נום/וליד'וטבאח-נמם,
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ש<ח, משחקי חיבור ופעילויות שסח, וגם שםקים
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תמליל כתבה ערוץ 11
בקביעת גורלם של חברי הכנסת והשרים שלנו. אלה שכבר מחפשים את קרבתו של המקובל מיכאלצריכה לעניין כל אחד מאתנו, כי בפריימריז הקרובים לליכוד, אלפים מחבריה שהתפקדו למפלגה ישתתפובחברה וכלה בהתנהלות תמוהה לאחר מקרי התאבדות שהתרחשו בתוך הקבוצה. הקבוצה הזו קבלה לעםשל ראשי הקבוצה בכל תחומי החיים של המאמינים, עובר בעמדות מקוממות אודות מקומן של נשיםתופעות שמתרחשות בתוך הקבוצה הזו, שמאירות אותה באור אחר, החל בטענות על שליטה ללא מצריםמופת, חברה של "ואהבת לרעך כמוך", של חיבור ושל ערבות הדדית. אך עם השנים הצטברו עדויות עלגור מגידו? ערב טוב לכם, זה התחיל מקבוצה של אנשים צעירים שביקשו לייסד חברה חדשה, חברת

הרב אי אפשר לברר אפשר רק לכסות. סודות הקבלה, הנה התחקיר שערכתי יחד עם אסנת ניר.עדות, ואת המבקרים האחרים לא מהססים לתבוע, כי את הבעיות הקשות בקבוצה הזאת, כפי שאומרמספרים שהתערערה נפשית, על אחרת שקיבלה סכומי כסף עצומים מגורמים אינטרסנטים כדי לפדותהערב נראה לכם מה שקורה למי שמעז להשמיע ביקורת על קבלה לעם, איך משחירים את שמם, על אחתלייטמן, העומד בראש של הקבוצה.
רב: ורק אנחנו שלומדים את החכמת הקבלה יכולים לראות עד כמה שהעולם באמת מתדרדר בצורה

שיטתית בגלל האגו שגובר בו.
הארץ. אבל עבור עשרות אלפי אנשים ברחבי העולם הבניין חסר הייחוד הזה הוא "מכה".גור מגידו: זה נראה כמו עוד מבנה תעשייתי, לא יפה במיוחד, עוד גוש בטון כעור באזור תעשיה במרכז

ליבי ויסוצקי: אני רציתי להיות הכי קרוב, התרגשתי מאוד לדבר אתו, הוא כמו דלת לאלוקים.
גור מגידו! כאן נמצא הלב הפועם של התנועה הדתית הגדולה ביותר שיצאה מתוך היהדות בשנים

האחרונות.
רונן דבח: זה די קבוצה סגורה, אף אחד לא יכול להיכנס, ויש תקנון, ועדת משמעת, בית דין, משטרה

פנימית.
גור מגידי: יש לה שלל שמות� בני ברוך, קבלה לעם, הטובים, תנועת הערבות ועוד. בעגה המקומית

קוראים לזה פשוט "הדרך".
רב: איך יכול להיות שמישהו מדבר לשון הרע על הדרך או על משהו ששייך להשגת המטרה.

גור מגידו: לפוסעים בדרך יש רועה, הרב מיכאל לייטמן מייסד התנועה.
רב: איך הוא מרשה לעצמו לפתוח את הפה שלו המסריח, הייתי מכניס לו עכשיו משהו בפרצוף לסתום את

הפה.

, בלי הה'. גור מגידו: רב הס קרואים לו
אינה ברודסקי: הוא חי בחוקים שהוא מחליט, לא אכפת לו החוקים שלנו.

ליבי ויסוצקי: אני ראיתי שהאור יוצא ממנו.
אינו; ברודסקי: הוא רוצה לסובב את העולם כי הוא מרגיש כמו בורא.

גור מגידו: יש לאנשים האלה השפעה פוליטית גוברת.
צחי הגגבי: אתם פשוט ראויים לברכה ולהערצה.

כגור מגידי: ויש לארגון הזה גס כמה סודות.
חנוך מילביצקי: אני יודע בוודאות שמדובר בעדות שקר, שילמו עליה גס מאה אלף יורו.

רינה בן עמי: לכולם שילמו? אתה יודע עם כמה אנשים דיברתי!
אלי (וגלמיד בשיעור): יש נטייה לפעמים בקבוצות שחברים רוצים לעשות בירורים. (משיעור)ן

! לא יצא מזה, אי אפשר לתקן רק לכסות.] רב: לא לא לא , איזה ביתרים זה לא בירורים זה מכבסים את הכביסה הזאת המלוכלכת שוס דבר טוב



גול מגידו: הכול מתחיל ב 1974, מיכאל ליישמן יליד בבלארוס, חוקר במכון רפואי מלנינגרד, מגיע
לישראל. בהתחלה הוא משתקע ברחובות, כעבור כמה שנים הוא מתוודה על הרב ברוך שלום הלוי אשלג,
: הרב"ש מבני ברק, בנו של הרב יהודה לייב אשלג, אחד המפרשים החשובים של ספר הזוהר והופך לעוזר

! שלו.
ו

תומר פלסיקו: הם תנועה נאו-קבלית שעורכת פופולריזציה לקבלה של הרב יהודה לייב אשלג, מגדולי
המקובלים של תחילת המאה העשרים.

ו

! גול מגידו: ב 1991 נפטר הרב"ש, כמה שנים לאחר מכן לייטמן מחליט להקים חצר משלו וממצב עצמו
| כתלמידו של הרב"ש וכממשיך דרכו ואוסף סביבו קבוצת מקובלים כפי שהוא מגדיר זאת. "בני ברוך" הוא

קורא להם על שמו של אותו רב, ברוך שלום הלוי אשלג.

תומד פלסיקו: הרב לייטמן היום הוא לכאורה המקובל הבכיר ביותר שנושא בתוכו את המפתח לכל
חכמת הקבלה, ושוב ברור שזה מקנה לו את הסמכות על הכול, כי הוא יודע הכול.

גול מגידי: אך עד מהרה מתגלה ההבדל בין לייטמן למורו. בעוד שבעבר הקבלה הייתה נחשבת לתורת
סוד, לייטמן חושב בגדול, בענק, הוא רוצה להיות האיש שיביא את הקבלה להמונים. מכאן גם השם

! שמתווסף בהמשך לתנועה, "קבלה לעם".

תומל פל'זיקי: בבני ברוך גם מדגישים לך שבלי הקבוצה אתה לא תוכל להגשים את המטרות ואתה
מוכוון לשתף פעולה עם הקבוצה על פי החוקים הפנימיים של הקבוצה, כדי שביחד גם אתה תשתלם

רוחנית באופן אישי וגם העולם כולו ייוושע.

גול מגידו: וזו הבשורה על פי לייטמן על קצה המזלג

לב: זה שיטה לתיקון לחברה האנושית שחייבת להיות מחוברת אבל האגו לא מרשה להם. ואז מתגלה
חכמת הקבלה והיא שיטת החיבור על פני האגו. זה סה"כ, סה"כ לא יותר מזה!

גול מגידו: בתחילת שנות האלפיים אנשי קבלה לעם משתקעים בבניין הזה, במתחם שמשמש היום
(?10111X1 ללימודי אומנויות לחימה. (זה לא יאמן...שוק...זה מקום של 0̂

כאן מעביר לייטמן את שיעורי הקבלה שלו. שמתחילים ב-3 בלילה.

דבח: כמה זמן לא היית פה? קרוב ל-10 שנים... לוגן

סיגל דבי*: אנחנו התחלנו.. אז אני הלכתי למקום שניקרא נקודה שבלב בתל-אביב ושמה זה התחיל. ואז
כאילו נודע שהמקום המרכזי פה בעצם שבני ברוך נמצאים מה זה להיות אישה, זה המקום ואז באתי

לכאן להיפגש עם לייטמן.
ן

שמדברים אליי. שמישהו בא ואומר לך את האמת. אתה מחפש מישהו שיבוא ויגיד לך את האמת. מין לייטמן הוא בן אדם שברור שמבין על מה הוא מדבר. והרבה דברים שלייטמן אמר הם עד היום זה דברים
אתהל מה אתה? מה זה להיות אישה ? מה זה להיות גבר? מה זה הכול אמת.

לחל ליכטנשטיין: לייטמן הוא הבן אדם היחיד שדרכו ניתן להגיע לאמת לבורא לרוחניות ואין אפשרות
אחרת. עכשיו זה לא רק העניין שאין דרך אחרת אלא רק דרך לייטמן באופן ספציפי.

גול מגידי: זה מתחיל מחזון אידילי על חברת מופת ואז מתיישבים לנסח את החוקים.

! לונן דגח: זה היה דבר שנקרא בהתחלה קבוצה, זה די קבוצה סגורה גם. אף אחד לא יכול להיכנס. יש
תקנון יש לך פעולות שאתה עושה. חותם על ערבות, למשל אני בא ללמוד כל יום ב 3:00 בלילה. במידה ולא

הגעתי אני מטיל על 3 אנשים לבוא לקחת אותי מהבית אישה ילדים לא משנה מה ב 4 בלילה.
לא משנה מה, לוקחים אותי אני חתמתי שאם אני מאבד את דעתי מה שניקרא החברה ערבה לי וכוי וכוי
; ואז בעצם יש לי ביטחון שמישהו ידאג לי. בהמשך זה התפתח לכל מיני ועדות וצוותים. ועדת משמעת, בית
ו דין ועדת חברה, ואז מתחילים להביא לך משטרה למשל, אתה לא הולך עם חולצה נכונה, מטילים עליך

? סנקציות. אתה איחרת בשעה.. כל מיני דברים קטנים.

גול מגידי: חריגה מתקנון תביא לעונשים ויש גם מערכת אכיפה,

לתן דגה: אחרי כמה זמן אני אומרים לי זה תמיד בא אליך איזה שהוא משהו אומר לך חבר אני צריך
אותך לאיזשהו משהו מעלים אותך פה על הגג פה אתה תיראה 3 יושבים בכיסא מה שניקרא משפט פנימי.

אחרי זה באים אומרים לך פה אתה עשית משהו נגד רוח החברה.

ו
ו
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1 זה עכשיו לא משנה מה עשית בעצם אתה צריך להכניע את עצמך ולהגיד אני מסכים עם זה
שאתם שופטים אותי ועשיתי משהו כנגד רוח החברה.. אין לי בעיה לפני שאני מקבל את הכלל הזה תגיד

לי מה עשיתי.

גול מגידו: תן דוגמאות לסנקציות.

רונן דבח: לא להגיע לשיעורים, מנדים את הילדים, אתה לא תגיע, אשתך לא תגיע.

גול מגידו: מכאן מתחילים גם שידורי ערוץ הקבלה. פחות מזהים את הצלילים האפיק אולי מקום גבוה
בשלט, אבל הערוץ ממגנט.

אוון לוי (מתוך תכנית חיים חדשים): "שלום לכם תודה שאתם אתנו בחיים חדשים תכניות עם הרב
! ליישמן. שלום הרב לייטמן

רב: שלום לכולם.

גוי מגידו: לאט לאט אנשי קבלה לעם בונים מפעל הפצה אדיר. פרט לערוץ הטלוויזיה יש גם חברת הפקה
בארה"ב. הוצאה לאור של עיתונים וספרים שמתורגמים לעשרות שפות. תכניות רדיו רשת ענפה של אתרי
| אינטרנט ועם הזמן נבנית רשת של אנשים קבוצות שנפגשות ולומדות יחד את תורתו של לייטמן משלל

מקומות בעולם.
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תביאו אנשים חדשים והם יודעים מצוין איך עושים את זה.ו גיר מגידו: מערך שיווק של הקבליסטים יודע לדבר היישר אל נפשם של מחפשי המשמעות. אמרו להם

מדיאן פרדו (בטלפון): מדברת באנגלית..

קטע מתכנית באנגלית:....

גור מגידו: כל מצטרף לקבוצה הוא גם פוטנציאל להכנסות כבירות. פעילות הקבוצה ממומנת בסוג של
מס פנימי שחברי הקבוצה משלמים בגבה 10 אחוז מסך הכנסותיהם, קוראים לזה מעשר כשמה של

המצווה העתיקה.

ן רונן דבח: אתה תתחיל לשלם 10 אחוז ממשכורת שלך וזה תנאי להתקדמות רוחנית זה ספירה אחרונה
מלכות

כל מיני כאלה מילים שאתה מבין שעם כל המצוות האלה שבסופו של דבר הנאה פנימית ורוחניות
יש מצווה אחת שהיא בחומר בגשמיות מצוות מעשר.

גור מגידו: ההכנסות של בני ברוך מגיעות לעשרות מיליוני שקלים לשנה מי שלא משלם מעשר בזמן מקבל
מייל כזה מאגף הגביה של הקבליסטים: "רשום לנו שהחודש לא שילמת מעשר אנא תגובתך בהקדם. גם
הבינין החדש של הקבוצה שמשמש בין השאר מקום מגורים עבור לייטמן ממומן בכספי תרומות בקמפיין

קורע לבבות.. (קטע מהערוץ)
כוח האמונה הוא לא רק פוטנציאל להכנסות כבירות הכוח להניע אלפי מאמינים הוא גם פתח להשפעה

פוליטית אדירה.

מירי רגב: בקבלה לעם חברים, לא אנשים משיחיים ולא אנשים מיסטיים

גור מגידו: ספק אם פוליטיקאים רבים שמחזריס אחרי ליישמן יודעים מה קורה אצלו בחצר.

אורן לוי (מתוך תכנית חיים חדשים): היום בתכנית שלנו חיים חדשים עם הרב ליישמן נרצה להתבונן על
! משהו מעניין מאד מאוד מאד הרצון שיש לנו כבני אדם לשלוט באנשים אחרים והשילוב של הרצון הזה

| שיש בכל אדם לשלוט באנשים אחרים עם הדחף שיש לנו למין ל-8£5£.

! גור מגידו: אחת מהטענות החוזרות בעניינה של קבלה לעם נוגעת ליחס כלפי נשים. מתחיל ברוח המפקד

! רב (מתון תכנית חיים חדשים): "גבר שהוא שולט הוא שליטה זה באמת שייך לגברים אז גם כן הוא
צריך להראות עצמו כגבר, כגדול, בפוטנציאל לסיפוק מיני ומגיע לו הרבה נשים הוא צריך להראות לכולם
שהוא לא חזק בשליטה בלבד אלא גם כן כאיזה קוף גדול שיש לו כוח גברא ..כן ועשרות קופיקות הקטנות

לידן, זהו."
ו
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גיר מגידו: זאת ליבי ויסוצקי היא הצטרפה לארגון כסטודנטית צעירה ברוסיה בעקבות התאהבות
מוחלטת שלה בתורתו של ליישמן.. עזבה את משפחתה ועקרה לפ"ת.

ליבי ויסוצקי: "רציתי להתחתן מאיש ראשון מהקבוצה פנימית"
גול מגידו: לפי לייטמן דרכה של האישה להתקדמות רוחנית עוברת בנישואין לגבר שמקדיש את חייו

ללימודי חכמת הקבלה.

ליבי ויסוצקי: לא חשבתי הרבה ולא הכרתי אותו הרבה זמן. היינו ביחד פחות מחודש לפני החתונה.
היה לי רק הרגשה שלקבל משהו לבעל כדי להתקדם.

גור מגידו: עם השנים האמונה של ליבי מתערערת. בעלה שנותר חזק בדרך מגיב על זה קשה.

ליבי ויסוצקי: היה פעם שהוא כמה מכות בבטן אולי היה גס ברחוב וכמה אנשים ראו את זה ושאלו אותי
אס אני רוצה להתקשר למשטרה ואמרתי לא זה הייתי בהריון ולא התלוננתי לא רציתי לדבר על זה עם

אף אחד בזמן הזה הבנתי שהחיים שלי נשברו.
אחרי ערב ראש השנה הוא חזר בבוקר הוא היה שיכור. וצעקות...נתן לי מכות אבל הכי חזקות שהיו לי

קיבלתי מכות בראש התקשרתי לחברה שלי ושאלתי אותה מה לעשות? מה את חושבת?
היא אמרה לי אל תתקשרי למשטרה. אל תגידי במיון שקיבלת מכות תגידי שנפלת.

גור מגידו� בעלה לשעבר של ליבי הורשע במסגרת הסדר טיעון בתקיפתה ונידון למאסר על תנאי. אבל מי
שסולקה מהעדה הייתה דווקא ליבי היא עשתה משהו הרבה יותר חמור מלהכות את בן הזוג שלה עד זוב

דס היא דיברה עם המשטרה וזה פשוט בלתי נסבל.

ליבי ויסוצקי: התקשרה אלי מישהי והיא אמרה לי בזמן הזה אל תתקרבי למרכז ותנסי לא לעשות קשר
עם אף אחד. לא קיבלתי עזרה מאף אחד נשארתי בוואקום, לבד עם שני ילדים.

גור מגידי: בעשור האחרון היו מספר מקרי התאבדות בקרב אנשי "בני ברוך".

ליבי ויסוצקי: אנחנו יודעים גס על אנשים שנגמרו את החיים יש כמה אנשים שהתאבדו.

גור מגידו: אנחנו כמובן לא מאשימים את הקבוצה בעצם מעשה האובדני, אבל רצינו שתראו איך
התמודדה עם המקרה הבא.

פטריק לגולט (מתון אירוע): תודה לכולכם שבאתם זה אירוע נפלא ואפשר להרגיש ממש את האנרגיה
ן בחדר הזה...

גור מגידו� זה הסיפור של פטריק לגולט יליד העיר בולטון שבמחוז אונטריו שבקנדה. בחור מהורהר מעט
ו יום אחד שנה לאחר שהצטרף לבני ברוך פטריק נמצא מת..ן שבגיל 29 מצא את עצמו מצטרף למפעל של בני ברוך בטורונטו

�ו
חבר של פטריק באנגלית: "לא היה לי שום מושג שהוא היה בדיכאון....

ן דברי חבר באנגלית
גור מגידו: פטריק השאיר מספר מכתבי התאבדות שלא ניתן להבין מהם יותר מידי.

חברים של פטריק בטלפון באגגלית: זה כאילו יום אחד הוא חי ושבוע אחרי זה מת....

מדיאן פדרו מספרת באגגלית

גור מגידו � מדיאן עבדה עם פטריק במשך שנה בקבוצת צפון אמריקה של קבלה לעם. יום אחד בזמן ועידה
שבועית סיפרו לכולס שפטריק פשוט עזב, כמה ימים מאוחר יותר מדיאן מגלה במקרה שהוא לא בדיוק

עזב הוא התאבד.
הקלטת שיחת טלפון עם מדיאן באנגלית

? בסדר, אנחנו בכיוון הנכון, הכול מצוין.| אינה ברודסקי: מתייחסים על זה שכאילו זה לא קיים אצלנו, על זה לא מדברים אצלנו הכול טוב, הכול
ו

גור מגידו: מרגע שמדיאן מודיעה לכולם שפטריק לא עזב אלא התאבד זה רק עניין של זמן עד שתסולק מן
מקבוצה.
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מראיין (בטלפון); איך זה קרה סגרו לך את האימייל?
ו

וו מדיאן (בטלפון):.".
גור מגידו (מתרגם את המייל): כמה ימים מאוחר יותר נשלח לאנשי הקבוצה בצפון אמריקה האימייל

הבא י.
זה זמן רב שאני מקבל דיווחים על ההתנהגות הבלתי יציבה והמסיתה של מדיאן שמפיצה רוחות שליליות
; ומפריעה לאנשים להתרכז בלימוד וביישום השיטות שלנו, אני לא מכיר את מדיאן ולא מבין על מה היא
מבססת את הביקורת האבסורדית שלה עד כמה שאני יודע, היא לא כשירה לבקר אותנו אני חושב שצריך

לסלק הפרעות שכאלה ולכן ייעצתי להנהלה ואני מייעץ גם לכם להימנע מכל קשר איתה.

.... אס אתם צריכים להסתיר זאת ודאי צריכה להיות סיבה לכך. מדיאן בטלפון:

גור מגידו: במקרה אחר של התאבדות שהתרחש כאן בפ"ת, הגיעו לידינו עדויות לכך שחבריה של
! המתאבדת נתבקשו לא להגיע להלווייתה ולהגיע באותו הזמן לשיעור של הרב לייטמן.

תרבות ההדחקה וההכחשה בבני ברוך לא מתבטאת רק במקרה ההתאבדות של פטריק ובפרשת סילוקה
של ליבי, למעשה הגישה שלפיה אי אפשר לברר ואפשר רק לכסות, מגיעה מהסמכות העליונה.

שאלה של תלמיד בשיעור ?. יש כאן באמת מה שאמרת, יש נטייה לפעמים בקבוצות שחברים רוצים לעשות
ברורים שכל הקבוצה תהיה.

רב: לא לא לא איזה ברורים, זה לא ברורים, זה מכבסים את הכביסה הזאת המלוכלכת, שום דבר לא
יוצא מזה. שום דבר טוב לא יוצא מזה, כמו שבזוגיות, כמו בעוד מקומות, בוא נשב ונדבר אנחנו צריכים
לדבר אנחנו צריכים לברר, אף פעם לא לגעת בזה, מה שהיה אתמול לא קיים. אני אומר בשיא הרצינות,

זה מאד מאוד חשוב.

גור מגידו: מי שמברר מוציא את דיבת הדרך, מי שעושה את זה, אין לו מקום בקבוצה.

רב: האגו שלנו דוחף אותנו לברר, ובוא אנחנו.. כי הוא על ידי זה גודל.. אי אפשר לתקן, רק לכסות.

! גור מגידו: נראה שקבלה לעם הוא ארגון מלא סתירות, הוא מקדם מסרים של ערבות הדדית.

רב: בחיים רוחניים אני תלוי בכולם וכולם תלויים בי

גור מגידו� אבל כשמישהו מתאבד נאמר שהוא עזב. הוא מדבר על אחדות וקירוב לבבות

רב: "כולם דואגים לכולם בצורה שווה"

גור מגידו: אבל בפועל הוא הביא לכך שלא מעט מחברי הארגון ניתקו קשר עם משפחתם

אהרון אפלבאום: הבית היה נורמטיבי לחלוטין, היה לנו תמיד הרבה משפחה הרבה חברים.
ו

גור מגידי: איך הוא נכנס לדבר הזה?

אהרון אפלבאום: הוא נכנס לזה בערך בגיל 16. הוא שמע על זה והתחיל להתעניין ומשם הוא הגיע למרכז
בפתח תקוה.

יי גור מגידו� אהרון אפלבאום ובנו תומר כמעט ולא דברו במשך עשור.

אהרון אפלבאום: פתאום בתקופה לא ארוכה במיוחד הוא הפך להיות בנאדם אחר. אתה רואה את
הבנאדם והוא נראה כמו הבן שלך, אבל שיטת הדיבור, ההתנתקות, הניכור, זה לא זה. זה לא הבן שלי.
אתה מרגיש שזה לא אותו בן אדם, הוא החליף לחלוטין את האישיות. היו שנים שאני פשוט לא ידעתי מי
זה. השינוי הגדול היה מתי שהוא היה בצבא והוא פשוט לא הגיע הביתה. ופה אנחנו ממש.. זו נקודת שבר

: שהרגשנו שמשהו תהומי קרה.
אלה התמונות של הילדים שהם היו צעירים, תומר ותמר, הס היו מאד קרובים. זה תומר! כן, זה תומר.
היה לו קשר מאד מאוד חם, גם עם המשפחה וגם עם אחותו, פתאום הוא לא רצה להתראות אתה, לא

רצה שום קשר איתה. פשוט הוא ניתק כל קשר.

גור מגידו: אינה ברודסקי לא בחרה לעזוב את הקבוצה, היא סולקה. לדבריה, עד היום היא לא יודעת
למה.
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אינה ברודסקי: פתאום אני מוצאת את עצמי ממש כמו חתול ברחוב, אין לי כלום.

גור מגידו: היום היא מדברת על התקופה במונחים של התפכחות.

אינה ברודסקי: אני לא דיברתי ארבע שנים עם אחותי, בת שלי אמרה מילה כזאת מאד נכונה, שאת
| הזניחה אותי כאילו, זה מה שהיא מרגישה. באמת, אנחנו התרחקנו מאוד. היא הפסיקה לסמוך עליי,
וכאילו לקחה את החיים שלה לידיים שלה, זה הכול. לא היה לה ילדות כמו שצריך כי אני הייתי ממש, עם
מבט מאוד מאוד כזה דק, שמעתי רק את זה, זה הכול. ועכשיו אני כבר שנתיים מנסה להחזיר את האהבה,
ממש קירבה, מה שבאמת אני אבדתי, כי זה באמת אנשים הכי קרובים שלי. אין לי אף אחד בעולם חוץ

מהבת שלי והאחות.

גור מגידו: תהליך הניתוק מהקבוצה, אם הוא בכלל קורה, הוא תהליך ארוך ומתיש. אנשי קבוצת פתח
תקווה לדוגמה, גרים בשכנות זה לזה, הילדים הולכים לשלל המסגרות החינוכיות שלאנשי קבלה לעם יש

! השפעה רבה עליהן. הקהילה שעד לפני רגע הייתה התחליף למשפחה שזנחת, מפנה לך עורף.

רונן דבח י. זה די מקשה עליך מה שנקרא, עכשיו להתחיל להתמודד עם החיים מחוץ למקום, וזה כל מה
שהכרת. כל החיים שלך היו מרוכזים בפנים. אס זה מבחינת פעילות, ואם זה מבחינת אנשים, וכמובן

ן הילדים שלך, שנשבר לך הלב שהם רוצים את החברים שלהם.
ו

סיגל דבה: בגן של הבן שלי, התקשרה אלי איזה אמא ואמרה לי תקשיבי, הודיעו בשבת שאסור להיפגש
אתכם, והתחיל מצב שהבן שלי היה מגיע לגן, והוא היה לבד, לא היו מדברים אתו, ילד בן ארבע וחצי

שמנדים אותו.

גור מגידו: ליישמן הוא לא רק הסמכות העליונה בנושאי קבלה, הוא משווק את עצמו כמומחה על, שלא
מהסס להתבטא בנושאים כמו אקלים, כלכלה או אפילו גנטיקה אם אפשר לכנות את זה כך.

רב (מתוך תכנית): למה עניין של הנשים שיש להן סימן מיוחד שזו אישה בתולה? זה מפני שכל גבר שהיה,
י נמצא באישה הוא משאיר בה רשימות משלו, ואפילו שיש לה 10 גברים, יש בילד שהיא מולידה בתינוק,

ו
רשימות מכל 10 הגברים הקודמים.

גיצה (מתוך תכנית): למה אתה מתכוון רשימות?

רב (מתוך תכנית): יש בו בתינוק נתונים פסיכולוגיים פיזיולוגיים רוחניים מכל הגברים הקודמים שהיא
הייתה איתם

ניצה (מתוך תכנית): זיכרון בשמי... אני יכולה להבין אנחנו זוכרים את מערכות היחסים הקודמות שלנו
אבל...

.. רב (מתון תכנית): לא זוכרים, זה לא עניין

\ גיצה (מתוך תכנית): זהו אתה מדבר פה על משהו אתר...
רב (מתוך תכנית): זה עניין של גנים, זה עניין של הורמונים, זה עניין של התרשמות פנימית בתוך הבשר
שלה, ולכן אם גבר רוצה להיות בטוח שבילד שנולד ממנה יהיה רק הוא אז הוא חייב לדאוג לכזאת אישה.

ניצה (מתוך תכנית): אישה

גור מגידו .? וזה לא הביטוי היחיד ליחס השנוי במחלוקת של לייטמן לנשים, שעה שהרב סבור שמצופה
מנשים לשכב עם גבר אחד כל החיים וזה כמובן מבוסס על מחקר גנטי מעמיק הוא גם מורה לנשים

בקבוצה למחול לבעליהן כאשר הם שוכבים עם נשים אחרות.
ו

רב: עשרות אחוזים של הגירושים היינו יכולים למנוע אם היינו מכינים אותם נכון לקבל בגידת הגבר.
אנחנו צריכים להבין שזה יקרה בטוח בכל משפחה.

מעבר פריים

... פוליטיקה וקבלה לא הולכים יחד רב: פוליטיקה

! גור מגידי: הסיפור של קבלה לעם הוא לא רק סיפור על קבוצה סגורה

צילום מאירוע בגני התערוכה בהשתתפות שרי ממשלה



ישראל גץ (מתוך צילום כנס קבלה לעם): אני להודות לך כבוד הרב על כל מה שאתה עושה, אתה מאותו
! גרעין שראינו כבוד הרב, של עשרה, לאחר מכן שהפך לארבעים והפך למאה והפך לרבבות, והפך למאות
אלפים, והפך למיליונים ברחבי העולם שאתם מייצגים אותם כאן הערב הזה שמאוחדים כולם בחיבור של

אהבה ונתינה.

! גור מגידו: אנשי הקבוצה הזר נמצאים על המסלול הבטוח להפוך להיות לאחת מן הקבוצות המשפיעות
/ ביותר בפוליטיקה הישראלית.

מירי רגב: בקבלה לעם חברים לא אנשים משיחיים ולא אנשים מיסטיים.

מראיין: אתה חושב שהפוליטיקאים שמגיעים לכנס של קבלה לעם מודעים לטענות של יוצאי הקבוצה.

: אולי חלק מהפוליטיקאים מכירים את הטענות האלה רובם אני מתאר לעצמי שלא, כי זה תומר פרטיקו
פשוט לא מעניין אותם, מה שמעניין אותם זה הכוח הרב שנמצא כרגע בידי הארגון הזה ובגלל שהוא

הצליח להכניס הרבה מאוד אנשים למרכז הליכוד.

גור מגידו: בפריימריז הקרובים בליכוד אלפי נאמניו של לייטמן יוכלו להשפיע בצורה קריטית על גורלם
של השרים וחברי הכנסת ממפלגת השלטון, לא פלא שהם כבר מתחנפים למקובל מפתח תקווה.

צחי הנגבי: בדיוק ברוח של תנועת קבלה אני אשתדל להיות גם במשרד התקשורת לא רק במשרד לשיתוף
פעולה אזורי, השליח של המסרים של העקרונות, של הערכים של קבלה לעם. בהצלחה ותודה.

אורי פרגי (ז"ל): הם משתמשים בליכוד ולצערי הרב שרים שלנו רצים לשם כי השרים שלנו חפצי חיים.

מירי רגב: זכיתי להיחשף לעולם המרתק של קבלה לעם דרך אחי היקר שלומי סיבוני.

גור מגידי: אורי פרג' זכרו לברכה, שהיה ראש סניף הליכוד בפתח תקווה נפטר מדום לב זמן קצר אחרי
צילום הריאיון אתו הוא היה כנראה המתנגד הכי בולט של הקבליסטים בחוגי הליכוד.

אירי פרגי (ז"ל): אתה רואה שאנשים רצים לכיוון של הרב, מה.. אני מתבייש בזה זה לא הליכוד שאני
מכיר.

גלעד ארדן �. איזה מחזה מרגש..

אירי פרגי (ז"ל) ג שר שייכנס למצב שהוא ייכנס אתנו למלחמה בתוך הסניף הוא יקבל את המחיר.

ערן קורץ: ערב טוב פתח תקווה...

. גיר מגידי: זה התחיל בבחירות המוניציפליות בפתח תקווה

חנוך מילביצקי : הגענו למסקנה שפה בעיר שלנו בבית שלנו צריך להתאחד וצריך ללכת למועצת העיר
בשביל להשפיע על הדברים מבפנים.

ן גור מגידו: זאת רינה בן עמי, עד לפני כמה חודשים בשר מבשרה של קבלה לעם.

רינה בן עמי: פה הם שכרו מקום וזה היה מטה "ביחד" כולם היו מתנדבים של קבלה לעם, דרך אגב מכל
הארץ, לא מפתח תקווה.

גור מגידו: היא עזבה את הארגון לאחר שהתפכחה מהאמונה בדרכיו. הסדק הראשון באמונה שלה נוצר
בסופה של אותה מערכת בחירות מקומית.

רינה בן עמי: כל חדר שאתם רואים פה היה פעם הכול של ביחד, פה.., פה ישבתי כמה פעמים.

גיר מגידי: רינה הייתה שם כשחסידיו של לייטמן הזניקו את המיזם הפוליטי הגדול שלהם, מיזם שהוחלט
שיישמר בסוד.

: גור מגידי: לא אומרים קבלה לעם..



ו
רינה בן עמי: לא מה פתאום בשום פנים ואופן, אנחנו עשינו בית בית, היינו בפתח תקווה זוגות של אנשים
חולשים על שכונות, דופקים בדלתות, מספרים על השינוי, מספרים על "ביחד" נותנים לאנשים פתק

שישימו את הפתק שלנו זה עבד לא סתם זה קרה.

1 גור מגידו: ניסוי הכלים הפוליטי של חסידי לייטמן התגלה כהצלחה אדירה מפלגת "ביחד" קיבלה את
מספר המושבים הגדול ביותר במועצת העיר. בערב הניצחון נאספים אנשי הקבוצה לחגוג מתחת למבנה
המטה שנמצא לא רחוק מהמצודה הישנה של קבלה לעם. ואיש אחד, עובר אורח חסר מזל, נקלע למפגש

הפנימי הזה.

רינה בן עמי: ואז פתאום הרב ירד שם מלמטה על השביל עם השומרים שלו וכל התלמידים בעצם קלטו
/ שהוא מגיע, וכולם הגיעו לאזור הזה (מצביעה בידיים על האזור) תוך כדי שהוא ירד כולם מסתכלים, ניגש
אליי איזה בחור ואז הוא שואל אותי מי זה? מישהו שנמצא פה ולא יודע מי זה לייטמן הוא לא צריך
להיות פה. זאת אומרת, מהר מאוד הבנתי שהוא לא קשור, ראיתי אותו לוקח את המצלמה שלו ומגיע פה

לכיוון ההמון.

גוו מגידו: אס אותו אדם יצלם בטעות את לייטמן בחגיגות הניצחון של מפלגת "ביחד" זו תהיה הוכחה
לקשר בין הארגון למפלגה. הסוד שבכלל לא ברור למה הוא צריך להיות סוד יתגלה.

רינה בן עמי: עקבתי אחריו לראות מה שהוא עושה ובדרך פגשתי את חנוך הוא מהיותר קרובים וכנראה
יותר משפיע ודומיננטי.

ו גור מגידו: עורך דין חנוך מילביצקי היועץ המשפטי של קבלה לעס והיום גם חבר מועצת העיר פתח
תקווה.

רינה בן עמי: חנוך מיד הבין מה קורה תוך שש דקות הוא היה על הרצפה ובעטו בו והוא צועק "תעזבו
י אותי" , "תעזבו אותי" ואני שמעתי מישהו אומר לו אנחנו רק ניקח לך את הטלפון, נחזיר לך אותו שלם
אל תדאג פשוט קח את עצמך ותלך מפה. תוך לא יודעת 10 שניות הבינו שמשהו קורה פה מהר מאוד עצרו
את הרב העלו אותו מהר מאוד למעלה ביקשו מכולם מיד אבל מיד להתפזר ולא ראיתי את הבחור נעלם
לקחו אותו ואיפה שהוא הובילו אותו לשם (מצביעה) או אפילו אני חושבת הורידו אותו לפה (מצביעה),

פשוט לא ראיתי אותו יותר.

| תומר פרסיקו: אחד האינטרסים הגדולים שלהם ממה שידוע לי הוא להיכנס לתכנית הלימודים בבתי
הספר. ולכן הם גם נכנסו בצורה די מסיבית למרכז הליכוד הרי יש היום אלפי מתפקדים במרכז הליכוד

שהם בעצם חברי קבלה לעם או "בני ברוך".

גור מגידו: אז איך מסבירים לחסידים שעכשיו המצווה היא להתפקד?

רינה בן עמי: אז היינו מגיעים למפגש ואז הרב נכנס לאולם ובעצם מסביר מה התפקיד שלנו ומה הייעוד
שלנו שאנחנו בעצם אמורים להוביל את השינוי ולתקן את העולם ואס לא אנחנו אז אין מי שיעשה את זה,

וכולם מבינים.

גור מגידו: הנה מסמך פנימי שנשלח לאנשי קבלה לעם כללים ושאלות נפוצות בעניין התפקדות, אמנם
| החוק קובע שאמצעי התשלום חייב להיות של המתפקד או של בן או בת הזוג שלו, אבל יש גם טיפ של
אלופים, אם אתה רוצה לשלם בכרטיס אשראי שלא נושא את שמך עליך לגשת לבנק הדואר ולקנות

כרטיס אשראי אנונימי נטען.

. 1 רינה בן עמי: אני פקדתי בעצמי בקלות משהו כמו 30-40 איש בתוך המשפחה שלי

גור מגידו: הקשר עם המתפקדים נמשך גם לאחר המפקד, הנה מסמך תסריט שיחה שהופץ ערב הבחירות
האחרונות ב- 2015 בזכותך ובזכות יותר מ 7000 איש שהצטרפו יחד איתי ואתך לתנועת השלטון הצלחנו
בשלב הראשון של המהלך. המסמך הזה אגב הוא חלק מפעילות של חמ"ל מיוחד שהקימו חברי הארגון
במבנה סמוך לבית קבלה לעם ערב הבחירות ב - 2015 שם הפעילו אנשי הקבוצה מעין מכון סקרים עבור

מפלגת השלטון.

ן אסתר יצחייק (בטלפון): אנחנו הצגנו את עצמנו בשם האמתי שלנו ושאנחנו מאיזה מכון סקרים, נתנו לנו
רציונל שאם אנחנו רוצים להשפיע ולהכניס את הדברים האלה לתוך משרד החינוך אנחנו צריכים לתמוך

בליכוד.

אורי פרג' (ז"ל): ההערכה שלי שיש להם משהו כמו 4500-5000 איש, אם יש לך 4000 איש שהם הולכים
אליך כמו צנחנים לתוך הקלפי אתה בבעיה, אתה יכול לרדת בצורה שאם אתה שר בכיר אתה יכול להיות

לשר זוטר.

ו



ן
: הצלחה במפקד היא תהליך ארוך טווח, לפני שמתפקד זוכה להצביע על קולו להבשיל שנה ! גור מגידי
ושישה חודשים, קולות הקבליסטים לא נספרו בפריימריז האחרונים, אבל בבחירות הבאות זה כבר סיפור
אחר. זה אולי מסביר את המצעד המרשים הזה (תמונות של השרים לוחצים ידיים בכנס קבלה לעם), אם
הכול ילך כשורה האיש הזה אביהו סופר שמוכר לחלק מהצופים כפנליסט בתכנית הפטריוטים בערוץ 20

\ יהיה חבר הכנסת הראשון מקרב אנשי קבלה לעם.
ו

מראיץ: חבר כנסת יואב קיש הוא ראש השדולה לאחדות העם והוא נתן לאביהו סופר להיות מרכז
השדולה.

אורי פרג' (ז"ל): תשמע אם הוא נתן לו את זה לטובת קולות, תאמין לי אני אכיש את קיש, הוא יהיה
בבעיה איתי.

גור מגידו: הרב לייטמן הוא בכלל לא רב, כלומר אין לו הסמכה כרב, הוא נקרא ככה על ידי חסידיו עניין
של כבוד, מה כן יש לו י הכשרה כהומיאופת, רופא אלטרנטיבי. פעם כשהיה עולה חדש הייתה לו גם

קליניקה בבני ברק, מאז הוא המשיך לתת כדורים גם לאנשים בקבוצה.

: דובר אנגלית.... קולו של די
ן

גור מגידו: הנה כאן בתמונה משלוח כדורים מלייטמן שנשלח לקבוצה ברוסיה יחד עם המשלוח יש מדריך,
למי לתת מה, תמצאו שם תרופות לתופעות כמו הריון בסיכון, סרטן, חרדות, הזיות, ואפילו אימפוטנציה.

ד"ר חיים רוזנטל: הומיאופת חייב לאסוף את כל המידע של האדם, הגופני והנפשי, לאבחן ולהתאים
תרופה, בלי לראות את הבן אדם בלי להכיר אותו, זה לא הומיאופתיה, זה קבלה, מיסטיקה, משהו שאני

לא יודע לעשות, לא מכיר, ולא הייתי קורא לזה הומיאופתיה.
ו

קולו של די: דובר אנגלית....

ד"ר חיים רתנטל: אין תרופות נגד גירושים, אין דבר כזה, אין תרופות נגד נושאים בהומאופתיה לפחות
כלל אין דבר כזה

ו
/ גור מגידי: כל מי שהתראיין לכתבה הזו יודע שקיים סיכוי שייתבע. קבלה לעם תובעת באופן עקבי כמעט
: את כל מי שמבקר אותה בין המרואיינים לכתבה רונן וסיגל ואהרון וגם המרכז הישראלי לנפגעי כתות, היו
או עדיין נמצאים בסכסוך משפטי עם הארגון. יש גם כמה מיוצאי הארגון שסירבו להתראיין לכתבה
מחשש שייתבעו. יש גם שורה ארוכה של כלי תקשורת שנתבעו ביניהם גלי צה"ל ואתר "העין השביעית"

וכן גם אנחנו בתאגיד השידור הישראלי.

תומר פרסיקו� בני ברוך תובעים הרבה מאוד גופים, עיתונאים, אנשים שפרשו מהם, ורוצים לדבר, זה
שיטה שיש באמת מספר לא קטן של עדויות שהם משתמשים בה כל הזמן. תביעות השתקה.

גור מגידו: וזה עובד, עובדה שרוב הציבור לא מודע לכל הדברים שאנחנו מפרסמים כאן היום.
בימים שעוד הייתה חזקה בדרך, רינה בן עמי מסרה תצהיר מטעם קבלה לעם באחת מהתביעות האלה,
לאחר שעזבה את הארגון הבינה שהיא כבר לא עומדת מאחורי הדברים וביקשה מבית המשפט למשוך את
התצהיר. כשעשתה את זה קיבלה טלפון מעורך דין חנוך מילביצקי היועץ המשפטי של הארגון הוא הזמין

אותה לפגישה.

רינה בן עמי: קיבלתי טלפון מעורך דין חנוך מילביצקי הוא אחד מהבכירים בארגון, הוא ביקש להיפגש
. אני חושבת שהוא רוצה לשמוע מה אני יודעת ועד כמה זה מסוכן להם

מתוך הקלטת שיחה בין חנון לרינה במצלמה נסתרת

: אף פעם עוד לא ראיתי דבר כזה, ולא שמעתי על דבר כזה חנון מילביצקי

רינה בן עמי = הכול שמועותל בחייאת חנוך

חנוך מילביצקי: אז אני אומר לך לא יודע, הכול שמועות

רינה ב; עמי: הרבה נשים אני אשמיע לך הקלטות של נשים שעד עכשיו בדרך, פשוט אני לא רוצה להפיל
אותי, הם אומרות שהם נכנסות לבני ברוך הם מרגישות השפלה שאישה באה רק לנקות את השירותים.

וזנוך מילביצקי: קשקוש אחד גדול, אני אומר לך



ו

בתורה הזאת, אני מרגישה פגועה באופן אישי שיהיה לך ברור, אישי בעקרונות שלי, אני הקרבתי הרבה1 רינה בן עמי: אני נכנסתי לזה בשיא הרצינות כמו שאתה שם לב. אני עדיין עוסקת בזה, אני עדיין מאמינה
מאוד מחיי בשביל זה, וכשאני מגלה שמר מנהיג שלי שאני אמורה לקחת ממנו דוגמה, אין לי דוגמה וגם

, אז מן הסתם אין לי הרבה ברירות. | לא אלה שעומדים לידו, אין לי דוגמה

\ גור מגידו .? חנוך מנסה לצייר תמונה שלפיה מישהו רודף את הקבוצה.

חנון מילביצקי: אני אגיד לך מה אני יודע

גור מגידו: ולטובת המטרה הזו, כך הוא טוען, פנה אותו אדם ליוצאת הארגון כדי שזו תבדה עדות קשה
כלפי אחד מבכירי הקבוצה.

ו חנוך מילביצקי: אני יודע בוודאות, שמי שנמצא אתנו בסכסוך משפטי הרבה מאוד זמן שילם כסף וקנה
עדות שקר שילמו עליה גם מאה אלף יורו. אני יודע בוודאות שמדובר בעדות שקר. אני יודע מי שילם ואני

יודע מתי שילמו, אני יודע"

רינה בן עמי: לכולם שילמו? אתה יודע עם כמה אנשים דיברתי?
ו

? חנוך מילביצקי ג אין כולם ואין כמה אנשים

: אלא? רינה בן עמי

חנוך מילביצקי: יש מקרה אחד

רינה בן עמי �. אז אין מקרה אחד אז יש יותר

1 חנון מילביצקי: אני לא יודע ולא מכיר
ו

רינה בן עמי: אז אני יודעת

חנון מילביצקי: אז בואי תגידי לי כי אני לא יודע...

רינה בן עמי: למה שאני אגיד לך? אתה יודע למה אני לא אגיד לך?

! חנוך מילביצקי: למה?

רינה בן עמי: כי יש הרבה אנשים אתם פשוט איימתם עליהם

חנון מילביצקי: זה קשקוש

רינה בן עמי: גם נשים מדברות שהיו, גם קשקוש? לכולם שילמו?

; נורא פשוט חנוך מילביצקי

רינה בן עמי: כולם משקרים?

חנוך מילביצקי: לא

| רינה בן עמי: למה לשקר? תן לי סיבה אחת.
ו

ן גור מגידו: לאשה שחנוך מתייחס אליה יש טענות קשות ודרמטיות וקשות כלפי הבכיר בקבלה לעם. אנחנו
נכבד את רצונה ולא נפרסם אותן כאן. מה שיותר חמור ולא ברור לנו, הוא על מה מבסס חנוך את הטענה
שלפיה שולמו לאותה אישה מאה אלף יורו. יכול להיות שהוא סתם מנסה להשחיר את פניה של אישה

שטוענת שנפגעה.

גור מגידו: אהלן. על סמך מה אתה אומר דבר כזה, שהיא קיבלה מאה אלף דולר? אפשר לקבל תשובה? יש
! לך איזו שהיא ראיה שהאישה הזאת קיבלה כסף? איזו שהיא ראיה?

פנינו לעו"ד מילביצקי ולאנשי "קבלה לעם" עוד מספר פעמים, בבקשה לקבל את הראיות לסכום העתק
ששולם לכאורה לאותה עדה. אך עד עכשיו הם לא סיפקו הוכחה כלשהי.



[
ו

1 וכמו אותה אישה שחנוך מספר עליה את הסיפור שעשוי להחריב את שמה הטוב, וכמו ליבי ורינה ורונן
וסיגל ואינה, ועוד עשרות אחרים שדיברנו איתם בחודשים האחרונים, יש המון אנשים בכל רחבי העולם
שמרגישים אותו הדבר, אנשים שיצאו לחפש משמעות, הלכו אחר המאור הגדול מפתח תקווה, ולתחושתם

פשוט נוצלו.

| ליגי ויסוצקי: לכל אחד שיצא היה קשה מאוד. אתה בדיכאון, אני לא יכולתי לצאת מהבית ולדבר עם
1 אנשים. הייתי בטראומה חזקה, ובאמת אני סובלת עדיין. באתי לקבוצה, רציתי לשנות את העולם לטובה,

אבל מה שראיתי שם, באמת, האנשים האלה..

סיגל דבח: היום אנחנו מבינים גם של"קבלה לעם" אין איזשהו אוטוריטה, לא על קבלה ולא על יהדות,
ולא על כל מה שקשור לדברים האלה ודווקא בדיוק הפוך, דווקא.. אם אתה בן אדם שמחפש את האמת,

שם נמצאת הקבלה.

אהרון אפלבאום: לא נוח לי להתראיין. אני לא חושב שזה יכול לעשות טוב ליחסים ביני לבין תומר.
הסיבה היחידה שאני עושה את זה, זה בשביל לנסות להזהיר הורים אחרים ואנשים אחרים, לא
להתפתות, לא להגיע למקום כזה, אין שם ערבות, אין שם אהבה, אין שם הדדיות. להיזהר, אין ארוחות

חיכם.

גור מגידי: והכל בשם גאולת האנושות. תודה למתן וסרטן על העזרה התחקיר. למרות בקשתנו לתגובה,
אנשי קבלה לעם לא הגיבו לדברים, עד לסגירת התוכנית.

ו

באתר "קבלה לעם" לעומת זאת, הועלתה תגובה לתחקיר שאלה עיקריה: העמותה מעולם לא פעלה בשום
מסגרת פוליטית, אך לאורך השנים, תלמידים שונים החליטו להוביל שני מהלכים, הקמת מפלגת "ביחד",
וכן התפקדות וצירוף אלפי אנשים למפלגת "הליכוד" ,• אף שאנו דוגלים בחיבור ואהבה, איננו מוכנים לתת
לגורמים זרים להכפיש ולפגוע בשמה הטוב של העמותה,? חכמת הקבלה עצמה מחייבת אותנו להגיב;
התנועה אינה מכתיבה לאיש כיצד להתנהג או לחיות את חייו ,< העמותה מבוקרת על ידי משרדי רו"ח
ורשויות ממשלתיות,- די לצפות באחד המפגשים או האירועים של "קבלה לעם", כדי לראות את מקומן
; הרב לייטמן עסק בעבר בייעוץ ובטיפול ברפואה משלימה, | הבולט של נשים, ואת השוויון המצוי אצלנו
* הכתב גור מגידו ותאגיד "כאן", הכדורים ששימשו אותו כחלק מטיפולים שנתן, הם כדורים הומאופטיים
נתבעו בעבר על ידי "קבלה לעם", כדי לחלץ עצמו מהסבך המשפטי, מקדיש מגידו חלק ניכר מזמנו ומאות
אלפי שקלים מכספי משלמי המיסים לשם עריכת ''תחקיר" על העמותה; חלק מהדמויות המופיעות
בכתבה, הורחקו מפעילות העמותה עקב התנהגות פסולה, המהווה אף לעיתים עברות פליליות ,? כנגד חלק

אחר, הגישה העמותה תביעות דיבה אשר נמצאות בשלבי בירור והכרעה.
ו1

| את התגובה המלאה ניתן לקרוא באתר "קבלה לעם".
ו

זהו. אנחנו סיימנו להערב, תודה שצפיתם.
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תוכן הנספח:
פרסומים והתבטאויות של

הנתבע 3 באתי ה"פייסבוק"

סימוו הנספה:
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| תביעות וזשתקה מגיעות בדרך כלל לאחר הפרסום. במקרר! של הכתבה שנשדר ביום
רביעי על תנועו! י!)בני ברוך - קבלה לעמי; קיבלו המרב? הישראלי לנפגעי בתות ואחד

המרואיינים לכתבו? - אהרון אפלבאום תביעה של מליונים 35) בעיתוי המקרי של
שבוע ותצי לפני תפרסום. העילות כביבול לא שייכות לכתבה, אבל אני טוען שהעיתוי

בכלל לא מקרי. זו לא התביעה הריונה של הארגון הזה נגד מבקריו, וזה ממש לא
התרגיל היחידי שאנשי "יקבלה לעם'" עשו כדי למנוע ביקורת.

לדוגמה, הס הפיצו על אשר? שסיפרה שנפגעוז פגיעה קשה מקריו של אחד מבכירי
האתון, טענות שקיבלה סכום עצום של כסף - 100 אלף יזרו - כדי לבדות עדות

שקרית, על מה הם מתבססים?1 אנחנו ביקשנו מהט ויעבירו כל ראית שיש לתם
בענייו. הם לא העבירו כלוםו. כל אחד שיבין מזוה מה שהוא מביו.

למי שלא מכיר, "יקבלה לעם" זוז ארגון שיש כלפיו המון טענוונ קשות, שעל רקע
הנטיה שלו לתבוע עיתונאים ושאר מבקרים, כמעט ולא מוכרות לציבור הרחב. 'זה
סיפור שצריך לעניין אותנו כי אנשי הארגון הזח פקדו אלפים לליכוד, שיקבעו את

̂יאל כיץ וחבריהם. ? גורלם של מירי רגב, גלעד ארדה י'
בזמן שבכירי הליכוד מנהלים דיוןן פתוח על הלגיטימיות של מפקד "הליכודניקים

החדשים8; קבוצוז של 'יילא-ליכודניקים" שמבקשת לגרור את הליכוד חזרה אל המרכז;
הם לא יע'זו לפצות פה בכל מהו שטגע למפקד של הקבליסטים מפתח-תקווה. במקום

̂מן, ראש האדגו! הזה, ולקוות זה, הם פשוט עסוקים בלהתחנו8 למקובל מיכאל לי
שהקבליסטים לא יחרצו את גורלם הפוליטי.

ומה קורה בארגוו פנימה? המון דברים מדאיגים, כמו אישה מוכה שחוטפת מכות
קשות מבעלוז ומסולקת בגלל שהתקשרה למשטרה; כמו קידום דעות חשוכות על

נשים (ייאם אשה שוכבת עם עשרה גברים, לתינוק שלוז יהיו גנים גם מתשעת הגברים
שאינם אבי הילד1); כמו עדות על ניסיון לוזקתיר התאבדות של חברי בקבוצה; כמו

.תקיפה אלימה של אדם שהעז לצלם התכנסות שהוחלט שלא תצולם; כמו מ0 פנימי
שמשולט על ידי אנשי הקבוצה; כמו סיפורים מתמיהים על הכדורים שמחלק

המקובל, ועוד ועוד.
יש סיבה לדאוג מתופעת המפקדים המאורגנים והדוגמה הבי טובה לכה היא הסיפור

הזה.
אז ז\ז מה שנשדר ב"שטח וזפקר'11 ברביעי יזקרוב ב-21:00.

שתפו, כדי שניסיונות וזהשתקה לא ישתלמו.

1
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הנה עוד יוצאת "קבלת לעפי1 שהחליטה לשתף, ולו באופן חלקי, במה שעברה ("חלום
בלהות").

מקווה ^אנשי "יקבלה לעם11 לא ינסו לטעזן שגם גינית היא מטורפת / מקזממונ /
! קיבלוז סכומי כסןף מופרכים מגורמים אינטרסנטים כד* להמציא סיפור.

ו

| מאז ש*ד\ר הכתבה ביום רביעי אני קיבלתי עוד כמה פניות באלת, חלקו עם סיפו1י0
לא פחות מדאיגים מ4?,לה והבאנו בכתבה. אני יודע גמ ש\זל^ מיוצאי הארגוו פתאום!

יוצרים קש!� זה עם יזה ומנסים לע�וור אחד לשני. די משמח הענייו הזה.
ב-18:30 שידור חוור. היו0

צופה במוז^ב - הכתבה המלאה בלינק: ¥41868ץ0>1ו1]/6ב1.ט1ו1םץ//:3נ)א1{ ולמי̂ 
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